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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000105-29.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA Advogado(s) do 

reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Homologado o acordo, devolvo os autos 

para a Secretaria da Vara para o cumprimento das determinações 

contidas na r. sentença homologatória. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 15 de junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001113-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON RICARDO JORGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO COLICCHIO DOS SANTOS (RÉU)

LUIZ CARLOS BACANELO (RÉU)

SONIA MARIA ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001113-12.2016.8.11.0007. AUTOR: 

VANDERSON RICARDO JORGE RÉU: SONIA MARIA ALVES, LUIZ CARLOS 

BACANELO, ROGERIO COLICCHIO DOS SANTOS Vistos. Cumpra-se a 

deliberação contida ao Id. 9164649 e CITE-SE o requerido no endereço 

constante ao Id. 8714614, observando as anotações do despacho inicial. 

Com a negativa da diligência, DEFIRO desde logo a citação editalícia, no 

prazo de 20 (vinte) dias, ficando nomeada a Defensoria Pública como 

curadora especial. Às providências. Alta Floresta-MT, 20 de junho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001117-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PEREIRA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001117-15.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: GABRIELA PEREIRA DE 

FIGUEIREDO Vistos. À fl. 165 foi deferida penhora “online” que restou 

infrutífera (Id. 11097163). Em manifestação de Id. 11164398 a parte 

exequente pugnou pela realização de pesquisa via Sistema Renajud, bem 

como requereu que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal, com o 

intuito de obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente analiso o pleito 

em relação a expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal. Pois 

bem, compulsando os autos, verifico que o exequente não diligenciou a 

ponto de esgotar todos os meios de encontrar bens certos e determinados 

passíveis de penhora em nome da executada, sendo certo que o 

indeferimento do pleito é à medida que se impõe. Ainda o Estado-Juiz deve 

nos moldes do art. 7º, do CPC/15, preservar a igualdade entre as partes, 

não podendo, a modo algum, favorecer ou prejudicar uma parte e, no caso 

em apreço, o ônus pertence ao exequente de diligenciar em buscada 

garantia de seu crédito. Nesta senda, nos termos dos fundamentos 

apresentados, e verificado nos autos que o exequente não demonstrou 

esforços suficientes a ensejar o deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido. 

Em relação à pesquisa via Sistema Renajud, o DEFIRO, com o escopo de 

verificar acerca da existência de veículos registrados em nome de 

Gabriela Pereira de Figueiredo (CPF n° 030.589.271 -18), conforme extrato 

anexo. Sendo frutífera a consulta, nos moldes dos arts. 841 do CPC/15, 

INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito. Caso negativa, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens certos e 

determinados passíveis de penhora da parte executada, sob pena de 

arquivamento, nos moldes do art. 921, inciso III, §§ 2º e 3º, do CPC/15. Por 

fim, com a juntada das informações do sistema RENAJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando o endereço de localização do bem móvel, porventura, 

encontrado. Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da 

Vara e façam conclusos. Às providências. CUMPRA-SE o necessário. Alta 

Floresta-MT, 15 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000463-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA CAPARROZ INBERNON VOLPE (AUTOR)

VOLDIR CARLOS VOLPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000463-28.2017.8.11.0007 

AUTOR: LUISA CAPARROZ INBERNON VOLPE e outros Advogado(s) do 

reclamante: LUCAS BARELLA RÉU: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 

e outros Advogado(s) do reclamado: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de indenização seguritária 

cumulada e danos morais c/c pedido de urgência ajuizada pelo Espólio de 

Voldir Carlos Volpe, representada por Luisa Caparroz Inbernon Volpe em 

face do Banco Cooperativo Sicredi S.A e Icatu Seguros S/A. Sociedade 

Seguradora, ambos qualificados em epígrafe. Alega que Voldir Carlos 

Volpe, falecido na data de 07/10/2016, contratou dois empréstimos, em 

23/11/2015 a cédula de crédito rural B51531225-6 e no dia 07/03/2016 a 

cédula de crédito bancário abertura de limite de crédito rotativo 

B61530190-6. Relata que na época da primeira contratação, Voldir já 

estava com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, quando supostamente 

teria contratado o seguro prestamista. Informa que os requeridos se 

negaram a cobrir as apólices assinadas pelo falecido, tendo em vista que 

ele possuía mais de 65 (sessenta e cinco) anos na data da assinatura do 

seguro prestamista. Aduz que apesar de ter notificado extrajudicialmente 

os requeridos, não houve a apresentação dos contratos e apólices objeto 

desta demanda. Em sede de tutela de urgência, postularam pela 

declaração de inexigibilidade dos empréstimos B51531225-6 e 

B61530190-6 até o término dos processos, impedindo as empresas 

requeridas de realizar qualquer tipo de bloqueio ou retirada da conta do 

autor, sob pena de multa diária de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais) ou 

outro valor a ser arbitrado pelo Juízo. No mérito requer o julgamento 

antecipado da lide, com a confirmação da tutela de urgência, a fim de que 
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seja declarada a inexigibilidade dos contratos de seguro; a restituição dos 

valores descontados referente aos empréstimos e a condenação dos 

requeridos em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

O pedido inicial veio instruído com diversos documentos. Intimada para 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a parte cumpriu parcialmente 

a ordem judicial, deixando de providenciar a regularização do polo ativo (id 

4996518) e em razão disso o processo foi extinto sem resolução do mérito 

(id 5009045). Pedido de reconsideração id 5057156. Acolhido o pedido de 

reconsideração, com o recebimento da inicial, o pedido liminar foi 

indeferido, tendo sido determinada a citação dos requeridos e deferida a 

inversão do ônus da prova (id 5495832). Tentada a audiência de 

conciliação, as partes não se compuseram amigavelmente (id 6655165). O 

Banco Cooperativo Sicredi S.A contestou a ação, alegando 

preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito requer a improcedência 

dos pedidos iniciais (id 6864940). Icatu Seguros S/A apresentou 

contestação arguindo preliminarmente ausência de interesse processual 

pela falta de interesse de agir, ante o pagamento da indenização 

decorrente dos seguros prestamistas, não havendo saldo remanescente e 

no mérito requer a improcedência dos pedidos (id 6865038), a qual veio 

acompanhada de diversos documentos. Impugnação à contestação no id 

8107818, a qual veio instruída com diversos documentos. Em decisão 

saneadora as preliminares arguidas foram rejeitadas (id 8128527), tendo 

sido fixado os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes 

para manifestação, nos termos do artigo 357, § 1º, do CPC/15. Ao 

manifestar a parte autora pede a reconsideração do pedido liminar, bem 

com informa a juntada de novos documentos, pleiteando pela procedência 

dos pedidos (id 8241842). A petição veio acompanhada dos documentos. 

Manifestação da requerida Icatu Seguros S/A no id 9159060. Certidão 

decurso prazo concedido ao requerido Banco Cooperativo Sicredi S/A (id 

9165402). Manifestação da requerida Icatu Seguros S/A pedindo pelo 

indeferimento da tutela de urgência (id 9853596). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Em relação ao 

pedido de reconsideração da liminar, passo a análise. Nos termos do 

artigo 300 e seguintes do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “in verbis”: “Art. 

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

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

resultado útil do processo”. Analisando os autos, vejo que o pedido liminar 

foi indeferido no id 5495832, ao argumento de que os termos de adesão 

do seguro prestamista estariam sem a identificação da assinatura do 

proponente e ausente às informações de local e data da contratação. Ao 

contestar a ação a requerida ICATU SEGUROS S/A reconhece claramente 

que o falecido Voldir Carlos Volpe contratou os seguros prestamistas 

junto à ré nos seguintes termos: “Inicialmente, cumpre elucidar que o Sr. 

Voldir Carlos Volpe, de fato, contratou Seguros Prestamistas junto à 

seguradora contestante, instrumentalizados pelas Apólices n° 77.000.088 

e 77.000.709, tendo como estipulante o Banco Cooperativo Sicredi S/A, 

sendo este o beneficiário do seguro, até o valor correspondente ao saldo 

da dívida ou do compromisso assumido pelo segurado em decorrência dos 

Títulos n° B51531225-6 e B61530190-6, com capital segurado no valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. (sic). Pois 

bem. No caso dos autos, pelas alegações do autor e pelos documentos 

coligidos nos autos, vejo que os requisitos para o deferimento da tutela de 

urgência se fazem presentes. Não obstante a falta da identificação da 

assinatura do proponente e ausência das informações concernentes ao 

local e data da contratação, a probabilidade do direito se consubstancia no 

próprio reconhecimento da ré ICATU SEGUROS S/A quanto à contratação 

dos seguros prestamistas entre ela e o falecido Voldir Carlos Volpe junto à 

referida requerida. O perigo do direito ou do risco útil ao resultado do 

processo, de igual forma, também se faz presente, tendo em vista que os 

extratos de movimentação bancária evidenciam que estão sendo 

amortizados valores da conta do falecido em virtude do seguro 

B51531225-6, ainda, estão sendo descontados valores referentes aos 

contratos B51531225-6 e B61530190-6, conforme documentos coligidos 

aos autos. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do CPC/15, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR que os 

requeridos Banco Cooperativo Sicredi S.A e Icatu Seguros S/A. Sociedade 

Seguradora SUSPENDAM A EXIGIBILIDADE dos empréstimos referentes 

aos contratos B51531225-6 e B61530190-6 até o deslinde da ação, 

ficando os requeridos impedidos de realizar qualquer tipo de bloqueio ou 

retirada da conta da parte autora, sob pena de incidência de multa diária 

em caso de eventual descumprimento da ordem judicial. Intimem-se os 

requeridos, dando-lhe ciência da presente decisão. Como o pedido de 

juntada de prova documental formulado pela ré Icatu Seguros S.A foi 

deferido, ante a juntada da documentação, bem como dos fatos alegados, 

em homenagem ao dever de consulta (art. 10 CPC/15), intime-se o autor 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito. 

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

voltem-me conclusos. Alta Floresta-MT, 20 de junho de 2018. Tibério de 

Lucena Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000105-29.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA Advogado(s) do 

reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cuida-se de Ação de Declaração de 

inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de 

indébito c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Zulmira Ferreira de 

Miranda em face de Banco Itaú BMG Consignado S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Recebida a inicial e deferida à tutela de urgência, entre um 

ato e outro, as partes peticionaram nos autos informando a realização do 

acordo, pugnando pela sua homologação (id 12774705). Manifestação do 

requerido informando o cumprimento do acordo (id 13123124). Vieram-me 

os autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando a 

manifestação de vontade da parte entre as partes exarada conjuntamente, 

HOMLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes (ID 12774705), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente, uma vez que são 

elas maiores, capazes, estão representadas e os direitos em questão são 

disponíveis. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

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

Sem custas (artigo 90, § 3º, do CPC/15). Honorários na forma pactuada. 

Ante a renúncia do prazo recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 10 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. P. D. S. (AUTOR)

NILTON DE SOUZA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002647-54.2017.8.11.0007 

AUTOR: A. L. P. D. S. e outros Advogado(s) do reclamante: NILTON DE 

SOUZA ARANTES RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ana Luiza Peres 

de Souza, representada por seu genitor Nilton de Souza Arantes também 

requerente ajuizaram ação indenizatória por danos morais em desfavor de 

Azul Linhas Aeras Brasileiras S.A. Em síntese, alegam que a criança Ana 

Luiza suportou atraso de 04h21m (quatro horas e vinte e um minutos) em 

seu voo em razão de uma manutenção não programada na aeronave, e 

que a empresa requerida não ofertou a autora qualquer suporte durante a 

espera, e não entrou em contato com seu genitor para informar sobre 

ocorrência do atraso. A inicial foi recebida. Ata da audiência de 

conciliação acostada aos autos, no entanto a conciliação restou 

infrutífera. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

e arguiu preliminares e, em seguida, contestou os pedidos formulados na 
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inicial e, em destaque, sustentou que a existência de ato ilícito por motivo 

de força maior. Impugnação à contestação apresentada no ID 11977065. É 

a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental, assim, com fundamento nos artigos 

370 e 371 do CPC/2015, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, 

assim, nos termos do art. 355, I do NCPC, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Cumpre observar que 

estamos diante de uma relação de consumo, devendo ser invocados 

todos os princípios do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles, 

principalmente, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva 

da empresa comerciante, evidentemente por se tratar de uma relação 

tipicamente de consumo, onde se tem a requerente como consumidora e a 

parte requerida como prestadora de serviço. O objetivo dos requerentes é 

verem-se restituídos em danos morais. Pois bem, analisando a 

contestação apresentada pela requerida, esta menciona que o 

cancelamento do voo da autora Ana Luiza não ocorreu por falha ou culpa 

sua, mas sim pela necessidade manutenção não programada na 

aeronave. As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão 

das peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, 

possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão 

do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in 

verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as 

normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, independentemente do motivo, quando há atraso 

na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, há 

serviço ineficiente e, consequentemente, ato ilícito. “RECURSO 

INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO 

RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada 

ao destino final, por si só, não configura danos morais. Trata-se de 

aborrecimentos da vida cotidiana, sem consequências graves na esfera 

psíquica do passageiro. 2. Consumidor que não comprova que houve 

atraso por mais de quatro horas. Conforme se depreende da prova do 

alegado compromisso que teria na cidade de destino, o próprio recorrente 

afirma que o voo estaria atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a 

dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia. No caso, o que 

ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem 

integrante da personalidade da parte recorrente. O mero aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral. 4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme 

autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma Recursal, Recurso Cível 

8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson Dorigatti, Data do Julgamento 

18/10/2016)” Do mesmo modo outros Tribunais também já se 

manifestaram: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

VÔO DOMÉSTICO. ATRASO POR PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A situação tratada nos presentes 

autos - atraso de voo doméstico pelo período de 2 horas e 12 minutos -, 

por si só, não alça a categoria de dano moral puro passível de indenização 

pecuniária. Não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório, é 

de ser mantido o veredicto no ponto em que indeferiu o pedido de 

indenização na esfera extrapatrimonial. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS 

- AC: 70069235554 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 

Data de Julgamento: 27/10/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2016)” “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO EM VÔO POR PRAZO 

INFERIOR A QUATRO HORAS - AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA POR 

PARTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO MEROS 

ABORRECIMENTOS CAUSADOS AO SEU PASSAGEIRO - SENTENÇA 

MONOCRÁTICA MANTIDA. Ao atraso de menos de 4 (quatro) horas em 

vôo ao qual iria embarcar o passageiro autor deste feito, não é capaz de 

causar dano de natureza moral em face deste último, haja vista tal lapso 

de tempo ser tolerável a lume do artigo 3º da Resolução nº 141 da 

Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC), razão pela qual a manutenção 

da sentença monocrática que julgou improcedente o pedido indenizatório 

feito neste sentido é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 

10520120034191001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

12/05/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/05/2016)” Destaca-se que, nos termos do artigo 12 da Resolução 

400/2016 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, mesmo que haja 

prévio aviso, o transportador deverá oferecer a reacomodação em outro 

voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para o mesmo 

destino na primeira oportunidade, o reembolso do valor pago ou a 

realização de serviço por outra modalidade de transporte admitido pelo 

consumidor. No caso dos autos, a passagem foi adquirida para a 

realização de uma viagem da menor ANA LUIZA PERES DE SOUZA 

(requerente), com saída da cidade de Sorriso/MT com destino a Alta 

Floresta/MT em 11/07/2017, com horário previsto para partida as 07:40 

horas e, chegada as 13:45 horas do dia 11/07/2017, e em razão disso, 

houve um atraso de 04h21m no voo. Em análise do caso concreto e com 

base no conjunto fático probatório disponível nos autos, conforme fato 

reconhecido pela parte requerida, mormente quanto às alegações 

mencionadas na contestação de ID 11958778, nota-se que efetivamente 

houve cancelamento de embarque, contudo, houve reacomodação em 

outro voo (12/07/2017, às 07h40m) sendo no dia seguinte, lapso este 

superior ao prazo de tolerância concedido pela ANAC. Desta forma, não 

há que se falar em motivo de força maior sendo que encontra-se 

CARACTERIZADA CONDUTA LÍCITA. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – 

TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO 

CDC – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA 

COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO 

MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM 

PARTE E DESPROVIDO. 1- O cancelamento sob a alegação de falha 

técnica de aeronave, acarreta em responsabilidade objetiva da empresa 

aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado 

(dano moral in re ipsa). - Devem ser ressarcidos os danos materiais 

devidamente comprovados pelos autores. - A indenização por dano moral 

fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. 

Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à 

apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, 

percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser 

conhecido. (Ap 109007/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)”. “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO 

SUPERIOR A CINCO HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA 

AERONAVE. DEMORA EXCESSIVA PARA TROCA DE AERONAVE E 

REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007427974 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 28/02/2018, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2018)” Além disso, nos 

casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de 

preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao 

passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência 
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material, conforme preconiza o artigo 26 da Resolução 400/2016 da 

ANAC. De acordo com o escalonamento previsto no artigo 27 da referida 

resolução, o atraso superior a uma hora gera ao passageiro facilidades de 

comunicação, superior a duas horas, direito a alimentação, e superior a 

quatro horas, à hospedagem e traslado de ida e volta em caso de pernoite. 

Neste sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. (...) 4. Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/03/2015, DJe 31/03/2015)” Em exame ao caso concreto, nota-se que 

houve o atraso de voo superior a 2 horas e que não há prova de que a 

companhia aérea prestou a devida assistência material de alimentação a 

requerente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando 

ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se pela inexistência 

da assistência material. Portanto, não havendo o fornecimento da 

assistência material, encontra-se CONFIGURADA A CONDUTA ILÍCITA. DO 

DANO MORAL O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se 

reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com 

base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que pela falha na 

prestação do serviço da empresa requerida, a requerente Ana Luiza foi 

submetida a uma a espera de mais de 04 (quatro) horas sem que lhe 

fosse ofertada qualquer assistência, sendo que o seu genitor não fora 

devidamente informado acerca da sua situação encontrando-se, também, 

desamparado e sem informações acerca do estado de sua filha, sendo 

suficiente para presumir a existência de dano moral com relação a 

requerente Ana Luiza, em decorrência do dano ao conforto da vida 

moderna, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido tem o condão propiciar sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, já que se trata de um serviço essencial a vida 

moderna. Como mencionado, entendo que os transtornos foram causados 

somente a requerente passageira Ana Luiza Peres de Souza, sendo que 

superaram, em muito, meros dissabores ou aborrecimentos, posto que a 

autora se viu impedida de realizar viagem de avião na data escolhida e 

marcada por antecedência, no entanto em consonância com o parecer 

ministerial, os danos não devem se estender ao requerente Nilton de 

Souza Arantes (genitor da requerente Luiza). Assim, é induvidoso que 

houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, 

sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte autora Ana 

Luiza, pois o impedimento em embarcar na hora e dia aprazada gera 

aflição e desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela ré tivesse funcionado corretamente, bem como se tivesse 

prestado a devida assistência O arbitramento do valor da indenização por 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir conduta abusiva. Logo, pelo que entendo como justo e 

suficiente o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos 

morais, para amenizar os danos causados e reprimir o ato da ré. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, e 490 do CPC/2015, 

resolvendo o mérito da causa, para CONDENAR a requerida a pagar a 

requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a 

quantia de R$ .7000,00 (7 mil reais), acrescido de correção monetária 

(INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de mora de 

1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC “Art. 

398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor 

em mora, desde que o praticou. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)” 

e Súmula 54 do STJ, valor esse, que observa o critério de razoabilidade, 

condições econômicas da requerida, bem como da autora, evitando-se o 

enriquecimento sem causa. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 3° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, 

nos moldes acima delineados. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após 

o trânsito em julgado, a parte autora deverá pleitear o cumprimento de 

sentença, no forma do artigo 513, §1º do NCPC, sob pena de remessa dos 

autos ao arquivo, com as baixas pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 19 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002196-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR)

M. R. D. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002196-92.2018.8.11.0007. AUTOR: 

SIMONE RODRIGUES DE CAMPOS RÉU: ANTONIO MARCOS FERNANDES 

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

Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, artigo 

189, II). 3) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

pessoalmente a parte ré, mediante expedição de carta precatória, para 

comparecer à audiência de mediação e conciliação que será realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca no dia 10 de agosto de 2018, às 14h20min, 

observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o mandado de 

citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

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

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

ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra designada 

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

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

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

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

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

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

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

autora e seu advogado para comparecerem à audiência supra designada. 

6) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 7) 

PROVIDENCIE-SE a Secretaria de Vara o cadastramento dos menores 

junto ao Sistema PJe, no polo ativo, na qualidade também de autores. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de junho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002212-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. B. (REQUERENTE)

I. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. B. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002212-46.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: CAMILA AMORIM BRAIDO, IZABELLI BRAIDO DA SILVA 

INVENTARIADO: JOEL PAULO BONETTE Vistos. Trata-se de pedido de 

abertura de inventário ajuizado por Camila Amorim Braido em relação aos 

bens deixados por Joel Paulo Bonete, ambos devidamente qualificados. 

Analisando a natureza da demanda, observo que a mesma trata de 

abertura de inventário, razão porque a competência é regida pelo art. 48, 

do CPC/15, sendo que na cópia de certidão de óbito juntada aos autos 

consta que o de cujus tinha residência na Comarca de Matupá-MT, in 

verbis: “Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o 
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competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de 

disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha 

extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o 

óbito tenha ocorrido no estrangeiro”. Assim, em observância ao dispositivo 

acima transcrito, vejo que este Juízo não tem competência para o 

recebimento e processamento do processo em tela. Portanto, em 

observância as regras do Código de Processo Civil, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo da Comarca de Matupá-MT. 

Intimem-se. Cumpra-se, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe. 

Alta Floresta-MT, 21 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002177-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - SP410020 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DE OLIVEIRA MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002177-86.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: SIMONE ALMEIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: EDINALDO DE 

OLIVEIRA MIRANDA Vistos. Trata-se de divórcio c/c alimentos ajuizada 

por Simone de Almeida Oliveira contra Edinaldo de Oliveira Miranda, todos 

devidamente qualificados. Alega a parte autora que contraiu matrimonio 

com o requerido, sendo fruto desta união o menor Wesley de Oliveira 

Miranda, entretanto, no ano de 2004 houve a separação do casal, ficando 

a requerente com o filho sob seus cuidados. É o breve relatório. 

Fundamento e Decido. Analisando a natureza da demanda, observo que a 

mesma trata de divórcio, em que há menor envolvido, que conforme se 

extrai dos autos, e este não reside nesta Comarca, tendo residência em 

Pirassununga-SP. Pois bem. O artigo 53, inciso I, alínea “a” do CPC/15, 

estabelece que: “Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, 

separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de 

união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz;”. Assim, em 

observância ao dispositivo acima transcrito, vejo que este Juízo não tem 

competência para o recebimento e processamento do processo em tela. 

Portanto, em observância as regras do Código de Processo Civil, DECLINO 

A COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo da Comarca de 

Pirassununga-SP. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

procedendo-se às baixas e cautelas de praxe. Alta Floresta-MT, 21 de 

junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001252-61.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA INES ANTONIOLI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001252-61.2016.8.11.0007. AUTOR: 

KARINA INES ANTONIOLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se ação previdenciária de auxílio doença 

proposta por Rosinei Karina Ines Antonioli em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a autora que é 

diagnosticada com fibromialgia e transtorno depressivo, sendo que diante 

deste quadro passou a receber auxílio doença, concedido de forma 

administrativa em 01/2016 e finalizado em 08/2016. Aduz que ao tentar 

prorrogar o benefício recebeu a informação de que sua incapacidade 

laboral havia sido cessada e consequentemente, seu pleito foi indeferido. 

Por essa razão, requer a antecipação de tutela e, ao final, a condenação 

do requerido a conceder-lhe o benefício de auxílio doença, desde a data 

do requerimento administrativo. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Pela decisão de Id. 4326751 a exordial foi recebida, bem 

como, deferida a justiça gratuita e determinada a realização de perícia 

médica. Laudo pericial carreado aos autos ao Id. 8334661. Ao Id. 9648404 

foi certificado o decurso de prazo para apresentação de contestação. Em 

manifestação de Id. 10902496 o requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, ressalta-se que a 

autarquia previdenciária quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 

9648404, portanto, com fulcro no art. 344 do CPC/15, DECLARO a revelia 

do requerido, contudo, deixo aplicar seus efeitos, em consonância ao art. 

345, inciso II, do mesmo diploma legal, assim, caberá ao Juízo, diante das 

provas carreadas nos autos verificar a verossimilhança do direito 

alegado, para a concessão do benefício requerido. Pois bem, não havendo 

outras questões a serem analisadas e estando o processo devidamente 

instruído, e não havendo preliminares a serem apreciadas, passo ao 

julgamento do mérito. Consiste, então, o cerne da questão em comento, em 

saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado. Em 

relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a 

conceitua em seu artigo 194, caput: “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta 

medida, os requisitos para a concessão do auxílio-doença são os 

seguintes: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como, nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado (art. 26, II, da LB). Por sua vez, o laudo pericial juntado ao 

Id. 8334661, constatou que a autora possui depressão e fibromialgia, 

sendo a incapacidade total, consignando que a requerente sofre com 

dores em suas articulações, que acaba por agravar seu quadro 

depressivo. Sendo assim, pode-se concluir que a autora se encontra 

incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, condições de continuar o 

labor que regularmente exercia (auxiliar de escritório). Tocante ao 

requisito de impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra 

atividade que possa garantir a subsistência do trabalhador, o (a) médico 

(a) perito (a) concluiu “declaro que a periciada está incapacitada para a 

vida laboral de forma permanente” – sic. Id. 8334661. Assim, a 

incapacidade para o trabalho deve ser aferida se considerando as 

condições pessoais, idade, grau de instrução e situação socioeconômica 

do trabalhador, bem como, as atividades por ele desempenhadas. De tal 

forma, imperioso ressaltar que atualmente a requerente conta com 35 

(trinta e cinco) anos de idade. No entanto, da análise detida aos autos, não 

há qualquer informação de seu grau de instrução, sendo este um dos 

elementos importantes para se verificar quanto à impossibilidade de 

reabilitação para qualquer atividade. Embora haja nos autos a 

comprovação quanto à incapacidade para as atividades que costumava 

desenvolver, é certo que tal fato não tem o condão de configurar 

impossibilidade de reabilitação profissional, pois, embora atualmente a 

mesma esteja incapacitada, não há nos autos provas de que seja 

impossível sua readequação no mercado de trabalho Neste sentido, 

colaciono jurisprudência sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 111/STJ. 

APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL 

PARCIALMENTE PROVIDA. 1. São requisitos para a concessão dos 

benefícios previdenciários de auxílio doença ou aposentadoria por 

invalidez, na forma da Lei nº 8.213/91: 1) auxílio doença (art. 59): a) 

qualidade de segurado; b) cumprimento, se for o caso, do período de 

carência; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 

15 (quinze) dias. 2) A aposentadoria por invalidez (art. 42): além dos itens 

"a" e "b", descritos precedentemente, ser o segurado considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. 2. Não há controvérsia nos autos quanto ao 

preenchimento dos requisitos de qualidade de segurado e do prazo de 
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carência. 3. No caso concreto, a apelante é portadora de depressão 

recorrente, com episódio atual grave e psicose e, consoante laudo 

pericial, encontra-se total e temporariamente incapacitada para o trabalho. 

O perito foi claro em afirmar que se trata de patologia curável, havendo 

possibilidade de remissão dos sintomas em seis meses caso seja feito o 

tratamento adequado. Por sua vez, a autora, 50 anos, não trouxe aos 

autos nenhuma prova com aptidão para demonstrar a impossibilidade de 

sua recuperação e/ou de reabilitação para outra função, ônus que lhe 

incumbia, eis que se trata de fato constitutivo da pretensão formulada na 

inicial. 4. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da 

aposentadoria por invalidez, consoante fixado no art. 42 da Lei nº 

8.213/91. Auxílio-doença concedido corretamente em primeiro grau. 5. No 

tocante ao início do benefício, este deve ser mantido no dia do exame 

pericial, eis que não aferida a DII em outra data pelo perito judicial e 

ausente prova robusta em sentido contrário. 6. Salienta-se que o perito 

oficial goza da confiança do juiz que o nomeia para tal encargo e, estando 

equidistante das partes, a desconstituição de suas inferências tem de ser 

fundamentada em lastro probante suscetível de alterar a formação do juízo 

de convicção do magistrado, o que não se verifica na situação em tela, 

conquanto o julgador não esteja adstrito de maneira absoluta à prova 

pericial. 7. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) 

estão em conformidade com o art. 20, § 4º, do CPC/1973. Contudo, nos 

termos da Súmula nº 111 do STJ, não incidem sobre as prestações 

vencidas após a sentença. 8. Apelação da autora desprovida. Remessa 

oficial parcialmente provida no tocante aos honorários advocatícios. (TRF 

01ª R.; Ap-RN 0005947-92.2009.4.01.3803; Primeira Câmara Regional 

Previdenciária de Juiz de Fora; Rel. Juiz Fed. Conv. Guilherme Fabiano 

Julien de Rezende; DJF1 01/07/2016)” grifei. Deste modo, levando em 

consideração o acima esposado, e em consonância ao disposto no art. 62 

da Lei nº 8.213/91, não há, por ora, se falar em aposentadoria por 

invalidez em decorrência da moléstia que ora lhe assola: “Art. 62. O 

segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional. (Redação dada pela Medida Provisória nº 739, de 2016)”. 

Contudo, o direito ao benefício previdenciário de auxílio doença, se mostra 

patente à medida que não houve comprovação nos autos, quanto à 

reabilitação profissional, seja através da prova documental carreada ao 

feito, ou pela prova pericial realizada no presente caso. Assim, como no 

caso dos autos todo incapacitado deve permanecer no gozo do benefício 

mencionado, até que seja restabelecida a sua capacidade profissional, ou, 

até mesmo, em caso contrário, passe a receber o benefício oriundo da 

aposentadoria por invalidez em caso de restar infrutífera a sua 

recolocação no meio de trabalho. Neste sentido, trago à baila os seguintes 

posicionamentos dos Egrégios Tribunais de Justiça Brasileiros: 

“PREVIDENCIÁRIO - PLEITO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA 

REFORMADA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

"O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 

para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o 

benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova 

atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado 

não-recuperável, for aposentado por invalidez." (Art. 62, Lei n. 

8.213/1991) CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA (ART. 475, 

§ 2º, DO CPC)- REEXAME NECESSÁRIO DISPENSÁVEL - NÃO 

CONHECIMENTO APELO PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20120560833 SC 

2012.056083-3 (Acórdão), Relator: Gaspar Rubick, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara de Direito Público Julgado)” grifei. Assim, pelo 

exposto a autora faz jus à concessão de auxílio doença. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. CESSAÇÃO INDEVIDA. 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RESTABELECIMENTO 

DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

ADVOCATÍCIA. MULTA. 1. A sentença proferida está sujeita à remessa 

oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. O 

auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o período de 

carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 3. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e permanente para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 

8.123/91, quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 5. Comprovada através de laudo médico pericial a 

incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laboral, 

com possibilidade de reabilitação profissional, faz jus a parte autora ao 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, a partir da 

sua cessação indevida, reformando-se parcialmente a sentença que 

acolheu o pedido para aposentadoria por invalidez. 6 (...). (TRF-1 - AC: 

00396207720154019199 0039620-77.2015.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), Data de 

Julgamento: 07/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

18/11/2015 e-DJF1 P. 475)” grifei. Assim, da simples análise do quadro 

clínico da requerente, comprovado pela perícia, o impedimento para 

desenvolver atividades laborais momentaneamente, mas, existe a 

possibilidade de reabilitação para outras atividades, motivo pelo qual, 

resta-nos analisar sua condição de segurada. Frisa-se que a requerente 

requer que seja reimplantado o benefício de auxílio doença, portanto, 

presume-se que a autarquia previdenciária em primeiro momento 

reconheceu a condição de segurada da autora, sendo a prorrogação 

indeferida em circunstância de cessada a mazela que assolava a 

requerente, ou seja, a decisão administrativa baseiou-se no fim, em tese, 

da incapacidade laboral da autora. Nesse passo, como já mencionado, de 

03/2015 a 01/2016 a autora estava em gozo de auxílio doença, concedido 

administrativamente pelo requerido, conforme se vê nos documentos 

juntados aos autos, situação que se enquadra na previsão do artigo 42 da 

Lei nº 8.213/91. Além do que, como cediço, no que pertine ao período de 

carência necessário à concessão na maioria dos benefícios 

previdenciários, in casu, não se aplica, conforme preconizado pelo art. 26 

da Lei nº 8.213/91. “Art. 26. Independe de carência a concessão das 

seguintes prestações: (…); II - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada 

três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 

deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que 

mereçam tratamento particularizado; (…)”. Assim sendo, resta 

caracterizada a qualidade de segurada da autora, não havendo que se 

falar, portanto, em falta de qualidade de segurada. Tocante ao termo inicial 

do benefício, resta sedimentado pela jurisprudência que, nos casos em 

que o auxílio foi cessado indevidamente, será o termo inicial o dia posterior 

a cessação, consoante julgado abaixo transcrito: “REVIDENCIÁRIO. 

INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONDIÇÕES 

PESSOAIS DA AUTORA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. 

OMISSÃO DA DIB. NECESSIDADE DE AJUSTE. (...) 6. Considerando que a 

causa incapacitante antecede à cessação auxílio-doença recebido pela 

autora no momento do ajuizamento da ação (cessado no curso da ação), 

conforme conclusão do perito e documentos médicos que instruem a inicial 

(fls. 22/27), é devido o restabelecimento do auxílio-doença a partir do dia 

posterior à cessação indevida (06/06/2011, fls. 67) (...) (ACORDAO 

00652758520144019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:04/06/2018 PAGINA:.)”. Destarte, o termo inicial do benefício 

almejado pela requerente será da data do cessamento indevido 

(16/05/2016), haja vista que constatou-se que a incapacidade da autora 

não teria findado naquele momento. Por fim, restando comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício de auxílio doença, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente demanda. 

DISPOSITIVO Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela autora Karina Ines Antonioli e CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR 

o benefício de auxílio doença, desde o dia posterior ao da data do 

cessamento indevido (16/03/2016 – Id. 4324382), com renda mensal no 

valor equivalente a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, 

devendo a autora ser incluída em processo de reabilitação profissional, 

nos termos dos artigos 62 e 101 da Lei nº 8.213/91, mantendo-se o 
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benefício até que seja eventualmente dada como habilitada para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, se 

considerada insuscetível de recuperação, seja aposentada por invalidez, 

nos termos do artigo 42 e seguintes, da mesma Lei supramencionada; b) A 

efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de auxílio 

doença, desde do cessamento indevido (16/03/2016 – Id. 4324382), até a 

data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir 

juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 

11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, 

CONCEDO à requerente Karina Ines Antonioli TUTELA DE URGÊNCIA, 

conforme pleiteado na proemial, determinando a IMPLANTAÇÃO do 

beneficio de aposentadoria rural por idade, no prazo de trinta (30) dias. O 

perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no item 2.6.5 da 

CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 

(um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do 

CPC/2015). Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da 

CGNC/MT segue ementa: “a) Segurado: Karina Ines Antonioli. b) Benefício: 

Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência. Lei nº 8.742/93 (LOAS). 

c) Renda mensal: Prejudicado. d) Direito ao recebimento das parcelas 

atrasadas reconhecido desde a cessação indevida do auxílio doença 

(16/03/2016), até sua efetiva implantação”. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 

18 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001843-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINO PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNY DO NASCIMENTO ROSA (REQUERIDO)

JONATAN DO NASCIMENTO ROSA (REQUERIDO)

JULIE STEPHANIE DO NASCIMENTO ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001843-86.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JUVERCINO PEREIRA ROSA Advogado(s) do reclamante: 

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA REQUERIDO: JULIE STEPHANIE DO 

NASCIMENTO ROSA e outros (2) Vistos. Trata-se de Ação de Exoneração 

de alimentos com pedido de tutela de evidência ajuizada por Juvercino 

Pereira Rosa contra Julie Stefhanie do Nascimento Rosa, Johny do 

Nascimento Rosa e Jonatan do Nascimento Rosa, todos qualificados nos 

autos em epígrafe, ao argumento, em síntese, de que os alimentandos 

atingiram a maioridade civil e não necessitam mais da verba alimentar, haja 

vista a requerida Julie estar casada, o requerido Johny estar regularmente 

inserido no mercado de trabalho e o requerido Jonatan ter informado que 

não precisa mais dos alimentos nos autos da ação – código 7997. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Recebida a inicial, a tutela 

de evidência foi deferida, tendo sido determinada a citação dos requeridos 

(id 9164073). Citados (id 11653705), os requeridos deixaram fluir “in albis” 

o prazo para apresentar contestação, consoante certidão de id 12207789. 

Manifestação do autor pleiteando pelo julgamento antecipado da lide (id 

13426035). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de exoneração de alimentos 

ajuizada por Juvercino Pereira Rosa contra Julie Stefhanie do Nascimento 

Rosa, Johny do Nascimento Rosa e Jonatan do Nascimento Rosa, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. A meu ver, o feito 

comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do 

CPC/15, face à desnecessidade de dilação probatória, bem como diante da 

revelia dos réus. Analisando os autos, vejo que os requeridos foram 

citados pessoalmente, contudo não contestaram a ação, deixando escoar 

“in albis” o prazo, conforme certificado no feito. Assim, com fundamento 

do no artigo 344 do CPC/15, DECRETO a revelia dos requeridos, no 

entanto, deixo de aplicar os efeitos, com fundamento no artigo 345, II, do 

CPC/15. Não havendo questões preliminares ou nulidades a serem 

sanadas, passo a análise do mérito. Compulsando os autos, vejo que a 

obrigação alimentícia imposta ao autor em favor dos seus filhos foi fixada 

nos autos que tramitou neste Juízo (Código n. 7997), sendo certo, 

ademais, que os requeridos já atingiram a maioridade civil, conforme se 

depreende da análise dos documentos de identificação pessoal (RG) 

juntados aos autos. Acerca da exoneração de alimentos, preconiza o 

artigo 1.699, do Código Civil, que “Se fixados os alimentos, sobrevier 

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os 

recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou mudança do encargo”. Com 

efeito, dispõe a Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça que “o 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos”. Em suma: a maioridade civil do alimentando não exonera o 

alimentante, de forma automática, de seu dever de prestar alimentos. 

Ocorre que, atingida a maioridade civil, a obrigação alimentícia devida 

pelos pais aos seus descendentes deixa de ser legalmente presumida, 

cabendo agora ao alimentando provar concretamente a necessidade de 

continuar a receber a prestação. Pois bem. Como visto, os requeridos já 

atingiram a maioridade civil e, mesmo pessoalmente citados e advertidos, 

não apresentaram contestação nos autos, tornando-se revéis. O que se 

tem de concreto, portanto, é que os alimentandos não produziram prova 

efetiva quanto à necessidade de manutenção da verba alimentar após 

completarem a maioridade civil e pelos documentos coligidos aos autos, a 

requerida Julie está atualmente com 21 (vinte e um) anos de idade e 

encontra-se casada, conforme certidão de casamento (id 8766483), o 

requerido Johny está atualmente com 25 (vinte e cinco) anos de idade e 

existe nos autos informações de que ele está inserido no mercado de 

trabalho, de acordo com a cópia da CTPS (id 8766481) e o requerido 

Jonatan está atualmente com atualmente com 27 (vinte e sete) anos de 

idade e informou que não necessita mais dos alimentos, conforme 

manifestação nos autos do processo - código 7997 (id 8764880), fatos 

esses não impugnados pelos réus. Saliento, ainda, que não há qualquer 

prova nos autos de que os requeridos estejam frequentando curso de 

nível superior que justifique a persistência da obrigação, tampouco que 

não possui condições de prover o próprio sustento ou que seja inapto ao 

trabalho. Assim, pelas razões expostas, entendo que a pretensão inicial 

deve ser julgada procedente. Nesse sentido a jurisprudência tem decidido: 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA. 

- Se a alimentanda atingiu a maioridade civil e não comprovou a 

necessidade dos alimentos, a exoneração da obrigação alimentar é 

medida que se impõe. (TJ/MG - AC: 10324110094947001 MG, Relator: 

Alyrio Ramos, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 8ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014). APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO 

ALIMENTANDO. ÔNUS DA PROVA. A maioridade civil, em que pese faça 

cessar a presunção de necessidade, não extingue, modo automático, o 

direito à percepção de alimentos. Assim, na ação em que o genitor busca 

desobrigar-se dos alimentos em face do filho maior e capaz, compete a 

este (alimentando) demonstrar que ainda necessitam do auxilio paterno, 

por não poderem garantir a própria subsistência. Caso concreto em que o 

alimentando não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ/RS - AC: 70062329925 RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 26/11/2014, Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/12/2014). APELAÇÃO CÍVEL. 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. REVELIA. A maioridade da 

parte alimentada afasta a presunção de necessidade e lhe transfere o 

ônus de comprovar a necessidade de continuar recebendo os alimentos. 

A revelia conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados. 

Considerando que a alimentada não se desincumbiu de seu ônus 

probatório, confirma-se a sentença exoneratória. NEGARAM PROVIMENTO 

AO PRIMEIRO APELO E JULGARAM PREJUDICADO O SEGUNDO. (TJ/RS - 

AC: 70063156160 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 
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25/06/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 30/06/2015). Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim de EXONERAR o autor Juvercino Pereira Rosa 

da obrigação alimentícia devida aos filhos Johny do Nascimento Rosa , 

Julie Stefhanie do Nascimento Rosa e Jonatan do Nascimento Rosa, fixada 

nos autos do processo 1996-35.2000.811.0007 - Código 7997, desde a 

data da citação válida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. 

Oficie-se ao Departamento de Recursos Humanos da PMMT, a fim de 

suspender definitivamente os descontos referentes à obrigação alimentar 

aos requeridos. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC/15. Transitada em julgado, ao arquivo, com as anotações e baixas de 

estilo. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 19 de junho de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002220-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CONSTANTINO BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002220-23.2018.8.11.0007. AUTOR: 

GISELE CONSTANTINO BUENO RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por 

Gisele Constantino Bueno contra a Secretaria de Estado de Educação, 

Esporte e Lazer – SEDUC-MT, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, sinteticamente, que concorreu ao cargo de professor da 

educação básica do Estado do Mato Grosso (edital n° 01/2017), que 

disponibilizava 16 (dezesseis) vagas para o cargo supramencionado, 

ficando aprovada na 4ª colocação, a ser lotado na cidade de Alta 

Floresta-MT. Afirma, no entanto, que em 26 de fevereiro de 2018 foi 

publicado por meio de edital a nomeação dos 05 (cinco) primeiros 

colocados, ocasião na qual a autora foi convocada para tomar posse, 

entretanto, em dado momento ela não preenchia todos os requisitos no 

edital, tendo em vista que não tinha consigo diploma ou certificado de 

conclusão de curso superior (pedagogia). Aduz que sabendo que não 

preencheria os requisitos a tempo, solicitou junto à instituição de ensino ao 

qual é acadêmica para antecipar matérias, a fim de terminar o curso antes 

do prazo, sendo este pedido deferido. Assevera que protocolou ainda 

pedido de reposicionamento à SEDUC-MT, com o intuito de ser posicionada 

na última posição da lista de aprovadas, gerando assim tempo hábil para a 

requerente cumprir com todos os requisitos do edital, porém, o pedido foi 

indeferido a data de 23/04/2018, sob a argumentação de que ela não 

poderia assumir o cargo, por não satisfazer os requisitos do edital. Por 

essa razão, requer o deferimento da tutela de urgência para ser 

reclassificada e manejada para o final da lista de aprovados, passando da 

4ª para a 24ª posição. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, 

consigne-se que a autora requer que seja deferida a antecipação de tutela 

de urgência para ser realocada em lista de aprovação de concurso 

público, aberto pelo edital n° 01/2017, pela SEDUC-MT. Ocorre que, como 

se sabe, a SEDUC-MT é uma secretaria do Estado de Mato Grosso, 

consoante dispõe o art. 10 da Lei Complementar n° 14, do Estado de Mato 

Grosso (título II, capítulo I - Da Estrutura da Administração Pública), 

portanto, não possui personalidade jurídica, razão pela qual a citada 

requerida não possui legitimidade passiva ad causum. Ademais, o art. 330, 

em seu inc. II, do CPC/15, estabelece que a petição inicial quando indicar 

ilegítimo, esta será indeferida, contudo, em observância ao art. 10 do 

mesmo diploma legal, oportunizo a parte autora a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. CONSIGNE-SE que a inércia equivalerá à 

concordância tácita e consequente extinção do feito, nos termos do art. 

330, inc. II c/c art. 485, inc. I, ambos do CPC/15. INTIME-SE. Ultrapassado o 

prazo, CERTIFIQUE-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Alta Floresta-MT, 21 de junho 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. C. (AUTOR)

A. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000524-83.2017.8.11.0007 

AUTOR: M. F. D. C. e outros Advogado(s) do reclamante: SERGIO LUIZ DO 

AMARAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação previdenciária de amparo social a pessoa portadora de 

deficiência – LOAS c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por MATEUS 

FELIX DE CARVALHO, representado por sua genitora Adriana Feliz dos 

Santos, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados na inicial. Aduz a exordial, em síntese, que o requerente é 

“portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F 84-0), 

apresentando quadro de inquietação psicomotora associado a atraso de 

desenvolvimento neuropsicomotor com déficit cognitivo grave e com 

dificuldade persistente de desenvolvimento da fala e da linguagem, com 

limitações graves na comunicação, falha no comportamento de 

reciprocidade e na socialização, tendo consequentemente prejuízos 

significativos no desenvolvimento social, individual e acadêmico”. Por tais 

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

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

Com a inicial vieram os documentos. Recebida a petição inicial (ID 

5006909), foi deferido, o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinando-se assim, a citação do requerido para responder à 

demanda, determinou-se ainda, a realização de estudo social pela equipe 

multidisciplinar, bem como, a realização de perícia médica. Laudo pericial 

médico e socioeconômico acostado aos autos. Na sequência as partes se 

manifestaram sobre os laudos apresentados. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pela procedência parcial do pedido, opinando 

pela implantação do Benefício a partir de 24/02/2017 (ajuizamento da 

ação), quando possuía todos os requisitos. Vieram-me os autos à 

conclusão. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifico 

que a parte requerida, mesmo citada não apresentou contestação (ID 

10645522), razão pela qual, decreto sua revelia, mas deixo de aplicar 

seus efeitos. Estando devidamente instruído o feito e não havendo 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito, nos termos 

do inciso I do artigo 355 do CPC/2015, não havendo necessidade de 

dilação probatória. Nota-se, que no presente caso, a controvérsia do 

embate recai apenas sobre dois aspectos, quais sejam, o fato de o autor 

sofrer ou não, de deficiência (física/mental/intelectual ou sensorial) que lhe 

traga impedimentos de longo prazo, bem como, se atende ao requisito 

econômico para o fim de concessão do benefício pleiteado. Pois bem. O 

benefício de amparo assistencial foi instituído para garantir a subsistência 

da parcela da população impossibilitada de trabalhar e sem meios próprios 

de subsistência, devido à idade avançada ou por ser portadora de 

deficiência, independentemente de qualquer reciprocidade contributiva. 

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

a doença incapacitante, deve demonstrar a hipossuficiência financeira 

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

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

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

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

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

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

que dispõe sobre a organização da assistência social, estabelecendo em 

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

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

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

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

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

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

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

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

Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 
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deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

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

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

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

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

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

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

concessão do benefício de amparo assistencial restringe-se à 

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

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

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

laudo pericial acostado ao ID 9346288 contém as seguintes informações 

de que o autor, é portador de problemas de saúde, diagnosticados como 

“transtorno de espectro autista”, e que em decorrência do problema de 

saúde encontra-se com “incapacitado para todo tipo de trabalho que 

possa lhe prover a subsistência” (quesito 7), “permanentemente” (quesito 

8), bem com se encontra “incapacitado para os atos da vida civil, pois 

necessita de auxilio constante em todas as atividades habituais” Das 

informações inclusas no mencionado laudo pericial, se pode verificar a 

enfermidade do autor, enquadrada como pessoa deficiente, a qual se 

mostrou, total e permanentemente incapacitada, seja para o trabalho ou de 

executar as atividades instrumentais da vida cotidiana, inclusive, não 

sendo capaz de gerir a própria vida. Ressalta-se, pois, que de toda a 

explanação médica, resta inegável a existência de auxílios médicos para a 

moléstia que assola a autora, contudo, não é possível precisar/prever um 

quadro de melhora, o que, apenas vem a somar para a incapacidade da 

requerente, frente à deficiência que possui (autismo). Por oportuno, insta 

registrar que a pessoa diagnosticadas com autismo é considerada 

deficiente para todos os fins legais, pois o artigo 1º, §2º da lei do autismo 

(Lei 12.764/12) assim estabelece (transcrição da lei no final do artigo). 

Assim, Cuida-se de norma legal que concede proteção à pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), pois justamente por conta desse 

dispositivo é que a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 

8742/93) e o Estatuto do Deficiente (lei 13146/15) aplicam-se as pessoas 

com TEA (autismo). Com essas considerações, concluímos que quando 

falarmos em benefícios e direitos para deficientes devemos ampliá-los 

para as pessoas com TEA, pois mesmo que a pessoa com autismo não 

seja considerada deficiente, ela é equiparada à pessoa com deficiência 

para receber a proteção legal. Vejamos julgado do Tribunal Regional 

Fereral a respeito do tema: "ASSUNTO: 040113 - BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)- BENEF. EM ESPÉCIE/ CONCESSÃO/ 

CONVERSÃO/RESTABELECIMENTO/COMPLEMENTAÇÃO. 1. Pedido de 

concessão de benefício assistencial julgado procedente. 2. RECURSO DO 

INSS: alega que a parte autora não faz jus ao benefício previdenciário, não 

preenchendo o requisito de miserabilidade. Requer, subsidiariamente, seja 

alterada a data de início do benefício para a data de juntada aos autos do 

estudo social.3. O direito ao benefício assistencial exige o preenchimento 

dos seguintes requisitos: a) condição de deficiente (incapacidade para o 

trabalho e para a vida independente, consoante a redação original do art. 

20 da LOAS, ou impedimentos de longo prazo (2 anos) de natureza física, 

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

barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas, consoante redação do 

referido dispositivo dada a partir de 31/08/2011 pela Lei n.º 12.470/2011) 

ou idoso (neste caso, considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a 

idade de 65 anos); e b) situação de risco social (estado de miserabilidade, 

hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e 

de sua família. 4. Quanto ao requisito da vulnerabilidade sócio-econômica, 

destaca-se que: i) o conceito legal de família engloba o requerente, seu 

cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta 

ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 

menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto (art. 20, § 1º, da 

LOAS); ii) o conceito legal de incapacidade econômica, até então previsto 

pelo artigo 20, § 3º, da LOAS, de forma objetiva em ¼ (um quarto) do 

salário mínimo per capita, que já era entendido como apenas um dos 

possíveis critérios de fixação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e 

pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais 

(Súmula n. 11), sem excluir a análise das provas produzidas em cada 

caso concreto pelo juiz, teve sua inconstitucionalidade declarada de forma 

incidental pelo Pretório Excelso no RE 567985/MT. No mesmo julgado, o 

Supremo Tribunal Federal determinou a utilização de novo critério de 

referência, qual seja metade do salário mínimo, em razão do advento de 

leis posteriores mais benéficas como, por exemplo, as Leis nºs 10.836/04, 

10.689/03, 10.219/01 e 9.533/97. 5. O laudo socioeconômico (arquivos nº 

12 e 14) concluiu que o autor (04 ANOS DE IDADE À ÉPOCA, PORTADOR 

DE DEFICIÊNCIA MENTAL MODERADA E AUTISMO) reside com seus 

genitores e seus três irmãos menores de idade, sendo a renda familiar 

proveniente do salário do pai. O laudo também relatou que a renda per 

capita do grupo familiar é de R$ 333,68, portanto, não superando meio 

salário mínimo, restando presumida a hipossuficiência(...).7. Recurso do 

INSS a que se nega provimento. 8. Condenação do INSS, recorrente 

vencido, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do 

valor da condenação (artigo 55, da Lei nº 9.099/95), devidamente 

atualizado em conformidade com os critérios estabelecidos pela sentença. 

(TRF-3 - RI: 00049923920164036332 SP, Relator: JUIZ(A) FEDERAL 

PAULO CEZAR NEVES JUNIOR, Data de Julgamento: 27/04/2018, 11ª 

TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 

DATA: 08/05/2018)" – GRIFEI. Deste modo, uma vez comprovada a 

permanência da deficiência suportada pela parte autora, nos resta avaliar 

se a requerente possui condições de prover a própria manutenção, ou 

tê-la provida por sua família. No ponto, cumpre salientar, que, em relação 

da situação de hipossuficiência, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter 

se manifestado pela constitucionalidade do art. 20, §3º da LOAS no 

julgamento da ADI 1.232, atualmente, reviu tal posicionamento, entendendo 

pela inconstitucionalidade de tal dispositivo legal, já que o critério do 

indicador de ¼ do salário mínimo se revela inadequado para os dias atuais, 

considerando que houve, desde o julgamento daquela ADI, uma 

proliferação de leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a 

concessão de outros benefícios assistenciais, tais como a Lei 

10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o 

Programa Nacional de Acesso à Alimentação; e a Lei 10.219/2001, que 

criou o Bolsa Escola, abrindo portas para a concessão do benefício 

assistencial fora dos parâmetros objetivos fixados pelo artigo 20 da Loas, 

e juízes e tribunais passaram a estabelecer o valor de meio salário mínimo 

como referência para aferição da renda familiar per capita (conforme 

decisão proferida nos autos da Reclamação 4374 MC/PE, RE 567985 e 

580963). Da mesma oportunidade, conforme voto do Ministro Luiz Fux, 

considera-se que, nos casos em que a renda per capita superasse até 

5% do limite legal em comento, os juízes teriam flexibilidade para conceder 

a benesse, compreendido como grupo familiar os integrantes que 

contribuíssem para a sobrevivência doméstica. Assim, em relação ao 

critério da miserabilidade, passo a adotar o mencionado posicionamento do 

STF, entendendo como indicador o valor de ½ salário mínimo per capita. 

Assim, para melhor visualizar o campo socioeconômico (ID 6725070) da 

parte autora, realizou- se o estudo, o qual relata o seguinte: “Composição 

Familiar: Adriana Felix dos Santos- Genitora- Desempregada. José de 

Carvalho – 44 anos- Genitor Desempregado. Mateus Feliz de Carvalho- 05 

anos- Estudante – Filho. Maicon Felix de Carvalho- 09 anos – Estudante- 

Filho Cristian Willian Felix Rafaiski Neto- 13 anos – Estudante- Filho (...) 

Análise conclusiva/Parecer Social. Diante da situação apresentada, 

observamos que a criança Mateus Felix não recebe o BPC Deficiente se 

enquadrando dentro dos critérios renda e diagnóstico. (...) Podemos 

observar que a família não comprova rendimendo mensal, podemos 

informar que José realiza diárias podendo chegar o valor de R$ 300,00 

reais/mês onde a criança se enquadra dentre os critérios da Lei 8.742/93 

da Lei Orgânica da Assistência Social. (...) Podemos observar que 

somente a renda de José genitor da criança Mateus poderá entrar no 

calculo, porém ressaltamos que o valor de trezentos reais não é fixo, 

demonstrando enormes dificuldades no que se diz respeito as 

vulnerabilidades que a família vem passando, sendo observado que a 

renda de trezentos reais encontra se dentro dos critérios de renda per 

capta para a concessão do beneficio BPC Deficiente para a parte autora, 

sendo ela inferior de ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente. (...).” (SIC) – 

Relatório Social, ID 6725070. Grifei. No presente caso, é evidente a 

miserabilidade da parte autora, pois, conforme se dessume do Estudo 

socieconômico, os proventos da família não ultrapassam, 

consideravelmente ¼ do salário mínimo. Ora, como já mencionado, a 

avaliação de miserabilidade não deve encontrar como barreira a porção de 

¼ do salário mínimo vigente, mas sim, se amoldar a capacidade economia 

desvantajosa em que o ambiente familiar se encontre, que, para o caso 

concreto, se mostra demasiado evidente. Portanto, inegável a 

miserabilidade do ambiente familiar, pois diante do provento da 

aposentadoria de sua esposa, e das despesas inerentes ao lar e a vida 
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digna, não se pode presumir o contrário. Tocante ao termo inicial 

observa-se que na DER (Data de Entrada do Requerimento), em 

06/05/2016, o Autor não fazia jus ao Benefício, eis que a família percebia 

valores acima do legalmente delimitado, bem como não comprovou 

despesas extraordinárias, no entanto, na Data de Entrada da Ação, em 

24/02/2017, fazia jus ao Benefício ora pleiteado, calhando ressaltar que o 

INSS juntou CNIS novamente em fevereiro de 2018, e a situação de 

desemprego permanecia. Destarte, considerando os pedido da 

requerente, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício 

do amparo social, imperiosa se faz a concessão do mesmo, porém. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 490, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora Mateus Felix de 

Carvalho, em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, razão pela qual, 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes 

termos: a) A IMPLANTAR o benefício de amparo assistencial a pessoa 

portadora de deficiência, desde o ajuizamento da ação (24/02/2017), com 

renda mensal equivalente a um (01) salário mínimo; b) A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas quanto ao benefício de amparo 

assistencial a pessoa portadora de deficiência, desde 24/02/2017 até a 

data imediatamente anterior à sua implantação (DIP), devendo sobre tais 

parcelas, incidir juros de mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), 

de 1% a.m. até a edição da Lei nº 11.960/2009, quando então serão 

devidos no percentual de 0,5% a.m., e correção monetária pelos índices 

oficiais desde o vencimento de cada parcela; Por verificar presentes os 

requisitos, CONCEDO a tutela de urgência neste ato. OFICIE-SE ao 

requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC/MT, 

requisitando a implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo 

de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da 

inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do 

STJ). DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da 

condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em 

cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da CGNC/MT segue ementa: a) 

Segurado: Mateus Felix de Carvalho. b)Benefício: Amparo Assistencial ao 

Portador de Deficiência. Lei nº 8.742/93 (LOAS). c)Renda mensal: Valor 

equivalente a um salário mínimo. Benefício concedido judicialmente. 

d)Direito ao recebimento das parcelas atrasadas reconhecido desde a 

data do requerimento administrativo (24/02/2017), até sua efetiva 

implantação.” Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com as anotações e 

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

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta, 18 de junho de 2018. TIBÉRIO DE 

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

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001218-52.2017.8.11.0007. AUTOR: 

RONI CREI SOARES RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de procedimento instaurado para 

compelir o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso à 

realização de cirurgia para reconstrução de uretra com fechamento de 

escaras isquiáticas. Com a inicial, juntou documentos (Id. 6774538, 

6774541 e 6774562). Entendendo presente os requisitos, pugnou pelo 

deferimento da tutela antecipada a fim de ser determinado aos requeridos 

que cumprissem no prazo de 05 (cinco) dias, a realização da cirurgia no 

autor, bem como todos os demais procedimentos que viessem a ser 

necessários sob pena de multa diária. Por meio da decisão de Ref. 

6776890, a magistrada contemporânea deferiu o pleito liminar e determinou 

a citação, nos seguintes termos: “Desta feita, DEFIRO a concessão da 

tutela de urgência e DETERMINO que o Requerido Estado de Mato Grosso 

promova o tratamento de saúde ora pleiteado independentemente de 

óbices burocrático, bem como forneça os medicamentos, o leito, o 

transporte e a cirurgia indicada, no prazo de 10 (dez) dias.” O Estado de 

Mato Grosso juntou o ofício encaminhado à Secretaria de Saúde para 

cumprimento da liminar, bem como requereu a emissão de parecer do NAT 

- Núcleo de Apoio Técnico, verificado pelos documentos de Id. 7238602, 

7238627. Resposta do Estado (Id. 7254394), pugnando pela 

improcedência dos pedidos da parte autora, ou em caso de condenação, 

pugnou pela verificação dos valores praticados pela tabela do SUS. Pelo 

Id. 7309179, o Município de Alta Floresta contestou a presente ação, 

alegando em sede de preliminar sua ilegitimidade passiva e, no mérito, 

pugnou pela improcedência da demanda. Na decisão observada no Id. 

7331556, ficou determinado a intimação da parte autora para impugnar as 

contestações, bem como informar se houve ou não o cumprimento da 

medida liminar deferida, por fim, determinou-se a expedição de ofício ao 

NAT para apresentar parecer sobre o pleito autoral. A parte autora 

informou o não cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos, 

requerendo o bloqueio “online” do valor necessário a fim de custear o 

tratamento particular do autor (Id. 7350976). Pela decisão de Id. 7360534, 

diante da recusa do Estado de Mato Grosso em cumprir a liminar, foi 

deferido de bloqueio de verbas públicas, no valor estimado de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), devendo a parte autora especificar o preciso 

valor necessário para cumprir a liminar em meios particulares, bem como 

esclarecer sobre a necessidade do ato cirúrgico ocorrer por um ou dois 

cirurgiões plásticos. Pelo Id. 7921867, foi determinado a intimação do 

Estado de Mato Grosso para manifestar-se sobre o arresto realizado em 

conta de sua titularidade, bem como a intimação das partes para 

manifestarem sobre o parecer emitido pelo NAT. Seguindo, a parte autora 

informou que todos os documentos necessários para comprovação da 

situação de saúde do autor, requerido pelo NAT já estão devidamente 

juntados nos autos, requerendo ao fim pela complementação do valor a 

ser bloqueado das contas públicas para a realização do procedimento 

cirúrgico no autor e sua transferência para conta de sua titularidade (Id. 

8163447). Na decisão de Id. 8166297, ficou determinado que fosse 

certificado o eventual decurso de prazo sobre a manifestação do 

requerido Estado de Mato Grosso, sendo postergado o pedido de 

atualização do valor bloqueado para após o decurso de prazo de 

manifestação do requerido, por último, determinou-se a intimação da parte 

autora para juntar aos autos os documentos requerido pelo NAT. 

Novamente, a parte autora informou que todos os documentos 

necessários para comprovação da situação de saúde do autor, 

requeridos pelo NAT já estão devidamente juntados nos autos, requerendo 

ao fim pela complementação do valor a ser bloqueado das contas públicas 

para a realização do procedimento cirúrgico no autor e, sua transferência 

para conta de sua titularidade (Id. 9468918). Em razão da manifestação da 

parte autora, ficou determinado a produção de prova pericial na parte 

autora, devendo as partes e o MPE serem intimados para manifestação 

sobre o laudo (Id. 9195244). Após a decisão acima mencionada, a parte 

autora reiterou o pedido de atualização do valor a ser bloqueado nas 

contas do Estado de Mato Grosso, para atingir a quantia de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), bem como que tal quantia fosse posta em 

disponibilidade em conta de titularidade do autor (Id. 9231226). O requerido 

Município de Alta Floresta apresentou os quesitos a serem respondidos 

pelo perito, conforme Id. 9294177. Pelo Id. 9322285, a parte autora 

informou que não nomeará assistente técnico, bem como não formulará 

quesitos a serem respondidos pelo perito. Certidão negativa de intimação 

da médica perita, observado no ID. 9529655, e, em sua razão, a decisão 

de Id. 9569742 determinou a intimação do Ministério Público para 

apresentar seu parecer. Parecer Ministerial verificado no Id. 9726508, no 

sentido de concordância com o pedido de complementação do valor a ser 

bloqueado, bem como sua liberação ao autor, para custear o tratamento 

particular. Novo perito foi nomeado através da decisão de Id. 9786556, e, 

também foi determinado a intimação da parte autora para juntar aos autos, 

no mínimo 02 orçamentos distintos para realização do procedimento 

médico que necessita. Certidão positiva da intimação do perito, conforme 

Id. 9915816, entretanto, o mesmo não designou data para realização da 

perícia, alegando que o caso requer não somente sua especialidade, mas 
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também a de um cirurgião plástico. Após o certificado pelo Oficial de 

Justiça, a parte autora informou através dos documentos de Id. 10035128, 

não ter meios financeiros suficientes para cumprir a determinação de 

trazer aos autos dois orçamentos distintos sobre a quantia necessária 

para realização do procedimento cirúrgico, sendo que cada consulta 

particular custa em média R$ 300,00 (trezentos reais), requerendo 

novamente o deferimento do pedido de atualização do valor já constante 

nos autos. Através da decisão de Id. 10063188, este juízo deferiu o 

pedido de atualização do valor a ser bloqueado nas contas do Estado de 

Mato Grosso até a quantia de 50 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim 

de autorizar a realização do procedimento cirúrgico pelas instituições 

indicadas no orçamento de Id. 6774562. Pelo Id. 10441438, a parte autora 

pugnou pela intimação da entidade privada na pessoa do Dr. Assad Naim, 

em Sinop/MT, para que agendasse data para realização do procedimento 

cirúrgico. O pedido acima relatado foi deferido, conforme decisão de Id. 

10446572. Pelos documentos de Id. 10726850, o médico que realizaria o 

procedimento cirúrgico, informou os honorários médicos dos envolvidos 

no procedimento cirúrgico, bem como dos relativos a instrumentação a ser 

utilizada, juntando para tanto, as notas fiscais referentes. Seguindo, foi 

determinada a intimação da parte requerente para manifestar-se quanto a 

realização ou não do procedimento cirúrgico (Id. 10734143). O Dr. Assaad 

Assad Nain, informou a realização do primeiro procedimento cirúrgico, 

pugnando pela liberação dos valores relativos aos honorários da equipe 

médica (Id. 11072479). Em razão do mencionado no parágrafo acima, foi 

determinado a expedição de ofício do médico responsável pela realização 

do procedimento cirúrgico, para que o mesmo adote as providências 

necessárias para o tratamento médico do autor, bem como que o 

profissional apresentasse as notas fiscais dos procedimentos realizados 

e especificasse pormenorizadamente o valor de cada procedimento (Id. 

11083162). Compareceu aos autos o HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS 

PINHEIROS LTDA, através da petição de Id. 11392457, pugnando pela 

liberação e transferência do valor de R$ 10.301,89 (dez mil, trezentos e 

um reais e oitenta e nove centavos), referente ao procedimento hospitalar 

realizado no autor. Destaco que o valor das despesas hospitalares ficou 

aquém do valor originalmente apresentado no último orçamento no valor de 

R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). Manifestação do Estado 

pedindo pela intimação do autor para juntar a documentação referente à 

cirurgia realizada nos autos (prontuário, fatura hospitalar e indicação 

médica), conforme petição de Id. 11418815 e documentos que instruíram o 

pedido. Pela decisão de Id. 11598035, após ter sido constatado que a 

quantia utilizada para a realização da cirurgia no autor perfez o montante 

de R$ 32.801,89 (trinta e dois mil, oitocentos e um reais e oitenta e nove 

centavos), remanescendo a quantia de R$ 17.198,81 (dezessete mil, 

cento e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) na conta bloqueada, 

foi determinado o levantamento da quantia utilizada pelo cirurgião e sua 

equipe, bem como pelo Hospital e Maternidade Dois Pinheiros LTDA, nas 

contas já informadas nos autos, sendo também ser determinada a 

intimação do Estado de Mato Grosso para indicar a conta bancária para o 

levantamento da quantia bloqueada remanescente. Seguindo, o autor 

requereu a restituição da quantia de R$ 3.117,91 (três mil, cento e onze 

reais e noventa e um centavos), em relação as despesas provenientes 

para a realização da cirurgia na cidade de Sinop/MT. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela procedência da demanda, 

entretanto, não se manifestou sobre a restituição dos valores gastos pelo 

autor para a realização do procedimento cirúrgico, em razão deste pedido 

ser de cunho patrimonial. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Assinalo que a realização da cirurgia não enseja a perda de objeto, pois o 

atendimento só foi efetivado em decorrência de determinação judicial, e do 

bloqueio dos valores em contas o Estado, sendo necessária a análise do 

mérito. Nesse sentido: “89122381 - SUS. DIREITO À VIDA E À SAUDE. 

CIRURGIA CARDÍACA. NECESSIDADE E URGÊNCIA. RECOMENDAÇÃO DE 

MÉDICO VINCULADO AO SUS. DEFERIMENTO. Deferida a antecipação de 

tutela não há perda do objeto, já que a medida deferida é provisória, 

precária e deve ser confirmada ou não por uma decisão definitiva. O 

direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela CF, não 

sendo permitido à Administração erguer barreiras burocráticas ensejando 

obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente, 

notadamente na hipótese em que o medicamento foi prescrito por médico 

vinculado ao SUS. Na hipótese de a cirurgia não ser realizada pelo SUS 

com a presteza e a rapidez necessárias, a possibilidade de conservação 

e recuperação da vida da agravada sofrerá sério e efetivo dano, não 

sendo razoável sacrificar a vida e a saúde de membro da coletividade em 

razão da obediência estrita a procedimentos administrativos e 

orçamentários. Assim, deve ser confirmada a sentença em reexame, 

prejudicado o recurso voluntário. (TJMG; AC-RN 1.0456.13.007754-2/001; 

Rel. Des. Wander Paulo Marotta Moreira; Julg. 11/05/2017; DJEMG 

23/05/2017).” Não sendo necessária a produção de outras provas, passo 

ao julgamento do mérito. Da ilegitimidade passiva alegada pelo município. 

Em que pesem as argumentações do requerido quanto à solidariedade 

compartilhada, não verifico a comprovação de que a dificuldade do autor 

se enquadra na alta, média ou baixa complexidade, o que deixa esta 

julgadora sem subsídios para fundamentar eventual exclusão, razão pela 

qual não acolho a preliminar levantada. Consoante relatado, a medida 

liminar concedida foi executada e o direito à saúde garantido, não sendo 

possível discutir acerca da responsabilidade de um ou outro requerido. 

Neste momento deve ser aplicado o princípio da solidariedade absoluta 

entre os entes federados, sem apontar a divisão da administração 

compartilhada. Com tais considerações, reiterando a argumentação 

utilizada para a concessão da tutela de urgência e utilizando a 

argumentação ministerial como fundamentação aliunde, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, nos termos da liminar concedida. Determino o levantamento da 

quantia bloqueada em juízo no valor de R$ 3.117,91 (três mil cento e 

dezessete reais e um centavo) em favor da parte autora, em razão dos 

gastos comprovados pelos documentos de Id. 11758042, 11758046, com 

transporte, remédios e exames, devendo a secretaria providenciar o 

respectivo alvará. INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para que indique a 

conta bancária do Estado para o levantamento do saldo bloqueado 

remanescente de R$ 14.080,90 (quatorze mil, e oitenta reais e noventa 

centavos). Informada a conta EXPEÇA-SE O ALVARÁ JUDICIAL em nome 

do Estado requerido. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

e, após o levantamento da quantia remanescente ao Estado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de 

junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-42.2017.8.11.0007
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ARIELE SOARES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002706-42.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ARIELE SOARES CORREA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela proposta por Ariele Soares Correa em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Alta Floresta-MT, todos qualificados nos autos. 

Alega a parte autora, que possui hipofunção e outros transtornos de 

hipófise (CID 10 E 23), estando a requerente em tratamento por intermédio 

de medicamentos. Aduz que em decorrência da mazela começou a sofrer 

de dores de cabeça, tendo também episódios de tontura, chegando a 

perder parcialmente sua visão, motivo qual a levou a procura de 

especialistas, e com os exames realizados junto a requerente, 

descobriu-se um tumor. Afirma que a fim de amenizar a evolução do 

tumor, lhe foi receitado o uso do medicamento Cabergolinba, entretanto, foi 

descoberto que a autora estava grávida, circunstância que ensejou a 

suspensão do tratamento. Argumenta que foi submetida a procedimento 

para a retirada do tumor (28/03/2017), porém, uma vez que este se 

encontrava em certo grau de evolução, não foi viável a remoção total do 

cisto. Historia que precisou passar por nova cirurgia (29/03/2018), desta 

vez para a retirada de seu filho, que estava com 08 (oito) meses, sendo 

que após o procedimento a autora necessitou ser internada em UTI, pelo 

período de 30 (trinta) dias. Pondera ainda, que ficou sem visão e muito 

debilitada, razão pela qual teve que usar cadeira de rodas pelo lapso de 

03 (três) meses, e apenas depois deste intervalo, a autora voltou a 

enxergar, mesmo que não totalmente. Discorre que parte do tumor ainda 

esta alojado em seu crânio, portanto, para evitar seu crescimento, lhe 

foram indicados os medicamentos CABERGOLINA 0.5mg (dois 

comprimidos por semana) e DESMOPRESSINA (DDAVP Spray Nasal - duas 

vezes ao dia), contudo, não dispõe de recursos suficientes para arcar 
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com os custos de seus medicamentos, assim, recorre ao judiciário para 

buscar o reestabelecimento de sua saúde. Em razão disso, propôs a 

presente demanda, visando à condenação dos requeridos a fornecerem a 

requerente o medicamento supramencionado. Ainda, pugnou pela 

antecipação dos efeitos da tutela no início da demanda. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. Ao Id. 10203249 determinou-se que o 

NAT fosse oficiado. Foi aportado o laudo técnico do NAT (Id. 10217514). 

Deferiu-se tutela provisória de urgência ao Id. 10219903. O Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação ao Id. 10328431, arguindo a 

preliminar de ausência de comprovação de negativa do poder público em 

fornecer o medicamento, pugnando no mérito, pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Em manifestação de Id. 10467701 a parte autora informou 

o no cumprimento da antecipação de tutela de urgência, requerendo que 

seja realizado bloqueio “online” nos ativos financeiros da parte requerida. 

O pedido foi deferido (Id. 10731624). A contestação do Município de Alta 

Floresta-MT, foi apresentada ao Id. 10907219, arguindo preliminar de 

ilegitimidade passiva. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide, condenando os requeridos a 

fornecerem o tratamento que a parte autora necessita. Vieram-me os 

autos à conclusão. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Primeiramente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Passando neste momento, ao debate das preliminares 

arguidas pelas partes requeridas. I – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT Nesse passo, sem maiores 

digressões, entendo que o referido requerimento não deve ser acolhido, 

conforme entendimento jurisprudencial que abaixo se segue. Isso porque, 

nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente 

responsáveis para cuidar da saúde e assistência pública, tratando-se, em 

verdade, de um dever constitucional. Portanto, no momento de mover ação 

de obrigação de fazer visando obter tratamento médico, a parte autora 

pode escolher contra qual ente federativo irá propô-la, sendo-lhe 

facultado acionar mais de um, inexistindo qualquer obrigatoriedade nesse 

sentido. No caso, a parte autora propôs o presente em desfavor do 

Município de Alta Floresta/MT e do Estado de Mato Grosso, os quais são 

legítimos para figurarem no polo passivo da demanda. Sobre o assunto 

colaciono os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PARA COMPOR O PÓLO PASSIVO EM CONJUNTO OU 

ISOLADAMENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568/STJ. (...) II - É pacífico o 

entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em 

conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de 

demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado 

para tratamento de saúde. (...) (AgInt no REsp 1629196/CE, Rel. Ministra 

REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 

29/03/2017)”. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PESSOA 

HIPOSSUFICIENTE - ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP - 

RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO 

OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE 

JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO 

REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL- EM REMESSA NECESSÁRIA – 

LEGITIMIDADE DA PARTES – POLO PASSIVO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO (...) 1. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve 

garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis 

para manutenção e restabelecimento da saúde. (...) 3. Entretanto, também 

entendo que não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do 

Município, uma vez que a solidariedade é a viga mestra do Sistema Único 

de Saúde. (...) (ReeNec 79929/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/10/2017, publicado no 

dje 20/10/2017)". 5. Recurso de Apelação não conhecido – Sentença 

parcialmente retificada (Apelação / Remessa Necessária 70147/2017, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 

02/05/2018)”. Por tais razões, REJEITO tal preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, suscitada pelo Município de Alta Floresta-MT. II – DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM 

FORNECER O PROCEDIMENTO Argumenta o Estado de Mato Grosso que a 

autora não se desincumbiu do papel de comprovar a recusa do ente 

público em fornecer medicamentos em seu favor. Ocorre que o Superior 

Tribunal de Justiça em decisão monocrática do REsp 1.684.168, 

apresentou o entendimento de que não há a necessidade de comprovar 

previamente a recusa do ente público em fornecer os medicamentos à 

parte autora, consoante decisão que transcrevo: “RECURSO ESPECIAL Nº 

1.684.168 - MT (2017/0176101-4) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : EUNICE GODOY ALVES ADVOGADO : 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO : 

ESTADO DE MATO GROSSO PROCURADORES : CARLOS ALBERTO 

BUENO ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA E 

OUTRO (S) DECISÃO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO ESPONTÂNEO. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DA PARTE RECORRENTE PROVA DE QUE 

SUA SITUAÇÃO EXIJA TRATAMENTO PRIORITÁRIO EM RELAÇÃO ÀS 

OUTRAS PESSOAS QUE ESTEJAM NA FILA PARA TRATAMENTO PELO 

SISTEMA PÚBLICO. SUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE 

DO FÁRMACO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE 

DÁ PROVIMENTO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto por EUNICE 

GODOY ALVES, com fundamento na alínea a do art. 105, III da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, assim ementado: APELAÇÃO/REEXAME 

NECESSÁRIO - AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTOS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRIORIDADE DA PRETENSÃO E DA 

NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO EM FORNECÊ-LO - IMPOSSIBILIDADE DE 

INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO 0- IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA 

- APELO PREJUDICADO. (...) 7. Necessário observar, de maneira 

preliminar, que não encontra correspondência na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça o fundamento de que seja necessária a 

comprovação de negativa do Poder Público em disponibilizar determinado 

fármaco para que haja legitimidade para o ajuizamento da demanda de 

obrigação de fazer. 8. A resistência, por parte do recorrido, da pretensão 

autoral é demonstrada, inclusive, pelo fato de ter o Estado do Mato Grosso 

contestado a Inicial e de, além disso, ter desobedecido a determinação do 

juízo de primeiro grau para que fornecesse os medicamentos em favor da 

recorrente. 9. Assim, inútil seria exigir demonstração cabal de negativa 

prévia por parte do Poder Público. Primeiramente, por tratar-se de prova 

praticamente impossível, e cujo ônus de produção não pode recair a quem 

hipossuficiente financeira e tecnicamente. Em segundo lugar, porque o 

interesse de agir foi comprovado pela própria conduta processual da parte 

requerida. (...) Brasília (DF), 02 de agosto de 2017. Brasília (DF), 02 de 

agosto de 2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR 

(STJ - REsp: 1684168 MT 2017/0176101-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 09/08/2017)” grifei. Destarte, 

a pretensão da autora se mostra válida, por buscar reestabelecer suas 

condições de saúde, ressalvando que até mesmo a contestação ofertada 

pelo Estado de Mato Grosso comprova recusa do ente em fornecer o 

medicamento. Frisa-se, oportunamente, que quando deferida a liminar, a 

mesma não foi cumprida pelos requeridos, sendo que para ter efetivada a 

tutela de urgência, a requerente recorreu à penhora “online”. Deste modo, 

a conduta do requerido é suficiente para provar a negativa à 

disponibilização do fármaco. Assim, pelas razões expostas, REJEITO a 

preliminar de ausência de comprovação de recusa ao fornecimento de 

medicamentos. DO MÉRITO Consigna-se que a necessidade da requerente 

em usar os medicamentos descritos na inicial, foi comprovada mediante os 

documentos juntados à exordial. Pois bem. O direito à saúde é garantia 

constitucional assegurada na Carta Maior, de responsabilidade solidária, 

constituindo, pois, dever do Estado, dar suporte aqueles que não possuem 

condições financeiras para tanto. Nesse ínterim, no contexto dos autos, o 

artigo 6º da Constituição Federal é taxativo ao afirmar que a saúde é um 

DIREITO social, lembrando que a “seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde (...)” (art. 

194). Com efeito, deve ser considerado que o artigo 196 da Constituição 

Federal impõe ao Estado o dever de política social e econômica que visem 

reduzir doenças, com manutenção dos serviços pertinentes, 

assegurando-se direito à saúde a todos os cidadãos, sendo conveniente 
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ressaltar que existe Sistema Único de Saúde, com financiamento de 

recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o artigo 

198 da Carta Magna. A Lei 8.080/90, em seu artigo 2º, repetiu que a saúde 

é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as 

condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS, e competindo aos 

entes referidos a prestação de serviços de saúde à população. Dessa 

feita, não há dúvida de que a saúde é um direito social que emana da 

própria Constituição Federal, devendo ser protegida e garantida pelo 

Estado, conforme entendimento do TJ/MT: “(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POSSIBILIDADE – 

TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO EM UTI MÓVEL – 

PARA PACIENTE EM ESTADO GRAVE – DIREITO Á SAÚDE - DIREITO 

SOCIAL - SENTENÇA RATIFICADA. 1-A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, sendo a saúde um direito social garantido constitucionalmente 

conforme artigo 5º § 1º, 6º, 196 e 241 da CF. 2- O poder público tem o 

dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

tratamento. (ReeNec 143559/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/07/2013, Publicado no DJE 28/10/2014)”. Portanto, acertada 

a decisão que concedeu a liminar com o fim de assegurar que a autora 

recebe-se os medicamentos necessários a manutenção da sua saúde, 

devendo, assim, ser a presente ação julgada integralmente procedente. 

DISPOSITIVO JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer 

proposta por Ariele Soares Correa em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Alta Floresta-MT, CONDENANDO, solidariamente, 

os requeridos a fornecerem os medicamentos CABERGOLINA (0.5 mg) e 

DESMOPRESSINA (DDAVP Spray Nasal), CONFIRMANDO a liminar 

concedida ao Id. 10219903, razão pela qual, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. ISENTO os réus ao pagamento de despesas 

e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual 

nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Honorários advocatícios indevidos, 

nos termos da Súmula 421 do STJ. Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, uma vez que a condenação se fundamenta em direito 

fundamental e matéria já pacificada nos tribunais superiores (art. 496, § 

4º, inciso II, do CPC/2015). Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 18 de junho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002961-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUND E CALDAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002961-97.2017.8.11.0007. AUTOR: 

VALDINEIA DIAS RODRIGUES RÉU: GUND E CALDAS LTDA - ME Vistos. 

INDEFIRO o pedido de citação por edital, tendo em vista que não foram 

esgotados todos os meios para a citação da parte requerida, não 

configurando, assim, a hipótese autorizadora para a citação editalícia. 

Ressalta-se oportunamente que a empresa requerida é conhecida nesta 

urbe, tendo suas atividades no ramo do jornalismo, não aparentando em 

análise sumária, a dificuldade para ser encontrado endereço para sua 

ci tação, tendo inclusive seu endereço sí t io e letrônico 

(www.nativanews.com.br/). Portanto, em prosseguimento ao feito, 

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

endereço atualizado da parte demandada. Cumpra-se o necessário. Alta 

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

Substituto

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

Processo Número: 1001022-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001022-48.2018.8.11.0007 

AUTOR: MIRIAN CRISTINA EMIDIO DOS SANTOS RÉU: CLEITON 

CONSTANTINE DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Alimentos 

Gravídicos c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Mirian Cristina 

Emidio dos Santos aria das Graças Santos Brandão em face de Cleiton 

Constantine da Silva, ambos qualificados nos autos. O pedido inicial veio 

instruído com os documentos. Após o recebimento da inicial , entre um ato 

e outro, a parte autora peticionou nos autos pugnando pela desistência do 

feito, tendo o requerido concordado expressamente com o pedido (id 

13673994). Instado a se manifestar, o Ministério Público não se opôs ao 

pedido, consoante parecer acostado aos autos. Vieram os autos à minha 

conclusão. É o relatório. DECIDO. Ante a expressa concordância do 

requerido com o pedido de desistência formulado pela parte autora, não há 

alternativa senão a homologação do pleito. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. 

DISPOSTIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015 e, via de 

consequência, revogo a tutela concedida. Condeno a parte autora no 

pagamento das custas (art. 90 do CPC), no entanto ficarão com suas 

EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC. Sem 

condenação em horários advocatícios. CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

após as formalidades legais, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 21 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002118-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD OAB - MT9315/B 

(ADVOGADO)

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002118-35.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ANA APARECIDA DE ANDRADE EXECUTADO: ALEXANDRE 

SARDINHA PAULINO Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

exequente pugnou pela realização de penhora “online”, em eventuais 

ativos financeiros em nome do executado, contudo, para que proceder 

com a pesquisa, é imprescindível que se tenha o CPF do executado, haja 

vista que o sistema exige tal dado. Desta forma, como não há nos autos 

esta informação, oportunizo a parte exequente a traze-la aos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se 

o necessário. Alta Floresta-MT, 15 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002433-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. O. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002433-63.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: NEIDE DE OLIVEIRA ROCHA REQUERIDO: JOSE PAULA 

ROCHA Vistos. Cuida-se de ação de divórcio litigioso c/c guarda com 

pedido liminar ajuizada por Neide de Oliveira Rocha contra José de Paula 

Rocha, ambos devidamente qualificados. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. Recebida a inicial (Id. 9860166), foram deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita e a antecipação de tutela, concedendo a 

guarda provisória das crianças em favor da requerente. Tentada a 

conciliação, esta restou exitosa (Id. 10685938), quanto ao divórcio, 
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consignando que a guarda dos filhos em comum ficaria com a genitora ora 

requerente, e que as questões referentes a prestação alimentícia e direito 

de visitas seriam decididas no Juízo da 5ª Vara desta Comarca. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público pugnou que a 5ª Vara fosse oficiada 

para informar o andamento processual do processo de Código Apolo n° 

157530. Em manifestação de Id. 12164031 a parte autora requereu a 

desistência da ação em relação à guarda, direito de visitas e alimentos, 

bem como pugnou pela homologação do divórcio dos litigantes. O 

Ministério Público opinou favoravelmente a homologação do acordo (Id. 

13191550). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Como o deslinde da demanda não depende de 

instrução probatória, pelo que conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a ação, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, o vínculo matrimonial está comprovado na 

Certidão de Casamento (juntada nos autos), dando conta de que as partes 

se uniram em matrimônio no dia 17 de dezembro de 2016. O divórcio tem 

como principal efeito pôr termo ao casamento, dissolvendo o vínculo 

conjugal, consoante art. 1.571, inciso IV, do Código Civil. Deste modo, uma 

vez que não se exige mais qualquer lapso para a decretação do divórcio 

conforme EC nº 66/2010, nova redação do § 6.º do artigo 226 da 

Constituição Federal. A prova produzida revela que o casal requerente 

está separado de fato, gerando a presunção da ruptura da vida em 

comum e da impossibilidade de sua reconstituição. Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e por estarem preenchidos os 

requisitos legais, DECRETO O DIVÓRCIO do casal Neide de Oliveira Rocha 

e José de Paula Rocha, qualificados nos autos, declarando extinto o 

casamento e seus efeitos, o que faço com supedâneo no artigo 226, § 6º 

da Constituição Federal e no artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. A requerente 

continuará a usar o seu nome de casada, qual seja, Neide de Oliveira 

Rocha. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório competente para que 

proceda às averbações e retificações necessárias. Sem custas e sem 

condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. Por fim, em relação ao pedido de desistência da ação em 

relação à guarda, direito de visitas e alimentos, tendo em vista que a parte 

requerida foi devidamente citada, nos termos do art. 485, inciso VIII, § 4º, 

INTIME-SE a parte demandada, para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 18 de 

junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003249-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003249-45.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ALESSANDRA CARINA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ALEX 

ORLANDI Vistos. Cuida-se de ação de guarda e regulamentação do direito 

de visitas com alimentos c/c pedido de liminar ajuizada por Alessandra 

Carina de Oliveira contra Alex Orlandi, em relação aos interesses da 

menor Lavinia Victória de Oliveira Orlandi, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. O pedido veio instruído com diversos documentos. Ao Id. 

10926406 foi determinada a emenda a inicial. Recebida a inicial, os 

alimentos provisórios foram deferidos, bem como a gratuita de justiça, 

tendo sido designada a audiência de conciliação, nos termos da decisão 

inicial de Id. 12440833. Tentada a conciliação, esta restou exitosa, 

consoante termo de Id. 13451993. O Ministério Público se manifestou pela 

homologação do acordo (Id. 13451993). Vieram-me os autos conclusos. É 

a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a concordância 

do Ministério Público com o acordo entabulado entre as partes, uma vez 

que preserva suficientemente os interesses da menor, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado 

entre as partes (Id. 13451993), cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem 

condenação em honorários advocatícios. Ciência a Defensoria Pública e 

ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado devidamente 

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

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 18 de junho de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

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

Processo Número: 1000651-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (AUTOR)

A. P. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000651-84.2018.8.11.0007 

AUTOR: ADRIANA PEREIRA CARDOSO e outros RÉU: SINVAL JOSE DOS 

SANTOS Vistos. Cuida-se de Ação de Alimentos c/c pedido liminar 

ajuizada por Ruan Cardoso dos Santos, representado por sua genitora 

Adriana Pereira Cardoso em face de Sinval José dos Santos, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Recebida a inicial, os alimentos provisórios foram deferidos, 

bem como a gratuita de justiça, tendo sido designada a audiência de 

conciliação, nos termos da decisão inicial acostada aos autos. As partes 

compuseram amigavelmente na audiência de conciliação dispondo quanto 

aos alimentos e as despesas extraordinárias (id 13366262). Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente pela homologação 

do acordo, consoante parecer de id 13636316. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a 

concordância do Ministério Público com o acordo entabulado entre as 

partes, uma vez que preserva suficientemente os interesses do menor, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o 

acordo celebrado entre as partes (id 13366262), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, 

§ 3º, do CPC) e sem condenação em honorários advocatícios. Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE imediatamente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 19 de junho de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118258 Nr: 6151-90.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

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

Grosso - OAB:

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

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

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

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

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Assim, ACOLHO a exceção de pré-executividade de fls. 35/41, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o presente feito de execução fiscal proposta 

pelo Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso contra Vicente Riva, nos 

termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Cívil.Custas, na forma da 

lei.Honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) pelo 

exequente.Proceda-se o levantamento da quantia bloqueada, conforme 

extrato de fls. 33/34, em conta bacária a ser indicada pelo executado, 

devendo o mesmo informar os dados da conta no prazo de 10 (dez) 

dias.Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO 

e, uma vez pagas as custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo, observando-se, com relação a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe o Provimento nº 

11/2007-CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-seAlta 
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Floresta/MT, 21 de junho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34060 Nr: 2686-25.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Maria Idalina Gervásio Vidoto

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do julgamento dos autos apensos, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 124488 Nr: 2068-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Bezerra de Araujo, RENATA 

GONÇALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pedido de fl. 93, determino que EXPEÇA-SE a certidão de que 

trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o exequente, nesse caso, 

comprovar nos autos a(s) efetivação(ções) da(s) averbação(ções), no 

prazo de dez (10) dias (CPC/2015, art. 828, § 1º).

CONSIGNO que no prazo acima assinalado a parte exequente deverá 

trazer aos autos cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133193 Nr: 6851-32.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Idalina Gervásio Vidoto

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial 

apresentados às fls. 20/21, para que produzam os jurídicos e legais 

efeitos.Com base no princípio da sucumbência, CONDENO o embargado ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, todavia, SUSPENDO 

sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, nos termos do artigo 98, § 

3º, do mesmo Código. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015).OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da 

Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios deverão ser 

expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio), bem como, os artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, observando-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

405/2016 do Conselho da Justiça Federal.Transitado esta em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e TRANSLADE-SE cópia para os autos apensos e proceda 

com o DESENTRANHAMENTO e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107300 Nr: 2668-86.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento 

da quantia de R$ 51.144,67 (cinquenta e um mil cinto e quarenta e quatro 

reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros e mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento da 

obrigação até a data da efetiva liquidação do débito, ante a configuração 

de mora ex re, além dos demais encargos contratuais.Condeno ainda, a 

parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os últimos que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, na forma dos artigos 84 e 85 do CPC.Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito proposto por BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A em face de 

MARCOS PELLEGRINO PEREIRA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPCPublique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Alta Floresta/MT, 21 de junho de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133233 Nr: 6876-45.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alliance Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halaiko Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

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

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

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

custas processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

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

de folha 107.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116392 Nr: 4622-36.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Cesar Luca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:MT/9578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais 

com quarenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 114-115 verso. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (cento e trinta 
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e dois reais com oito centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000012-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI MIRIAM BARROS DA SILVA DAPARE (RÉU)

DAPARE & CIA LTDA - ME (RÉU)

PEDRO CARLOS DAPARE (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000012-03.2017.8.11.0007 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Advogado(s) do reclamante: SERVIO 

TULIO DE BARCELOS RÉU: DAPARE & CIA LTDA - ME e outros (2) Vistos. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A contra 

DAPARE & CIA LTDA, PEDRO CARLOS DAPARE e IVANI MIRIAM BARROS 

DA SILVA DAPARE, ambos qualificados nos autos em epígrafe, visando, 

em síntese, o recebimento do valor atualizado de R$ 153.303,60 (cento e 

cinquenta e três mil trezentos e três reais e sessenta centavos) oriundo 

do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 117.708.089, 

em razão da inadimplência contratual. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Decisão de suspeição ID 6787287. Com o fim da designação, 

o Juiz em substituição legal devolveu os autos (id 9518701). Decisão de 

suspeição id 10753572. Nova decisão devolvendo os autos após o fim da 

situação de suspeição (id 11484309). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e Decido. É de conhecimento público e 

notório que contra a empresa DAPARE & CIA LTDA foi deferido o pedido 

de recuperação judicial, nos autos nº 6558-62.2015.811.0007 – código 

132552) em curso neste Juízo. Como se sabe, as ações que demandam 

quantia ilíquida, bem como as ações trabalhistas devem prosseguir no 

Juízo em que tramitam até que o valor seja devidamente apurado e 

liquidado para posterior remessa dos autos ao Juízo Falimentar ou da 

Recuperação Judicial, que o incluirá na ordem cronológica dos credores, 

estando os demais créditos sujeitos à recuperação judicial. No caso dos 

autos, o exequente pretende receber o valor atualizado de R$ 153.303,60 

(cento e cinquenta e três mil trezentos e três reais e sessenta centavos) 

oriundo do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 

117.708.089, em razão da inadimplência contratual, sendo, portanto 

quantia líquida. O artigo 6º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 11.101/05, dispõe que: 

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. § 1º. Terá prosseguimento no juízo no qual 

estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2º. É 

permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou 

modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações 

de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 

8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a 

apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de 

credores pelo valor determinado em sentença. § 3º. O juiz competente 

para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a 

reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na 

falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na 

classe própria. O artigo 49 da LRF preconiza que “estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Em consulta a ação de recuperação movida em 

desfavor da empresa ré (código 132552), vejo que ela foi protocolada e 

distribuída em 09/11/2015 e o contrato de abertura de crédito BB Giro 

Empresa Flex entabulado entre as partes foi firmado em 17/09/2015, ou 

seja, antes do pedido de recuperação judicial. Em relação aos coobrigado, 

fiadores e obrigados de regressos o artigo 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05 

dispõe que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam 

seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso”, nada impede que o credor promova a execução. Imperioso 

destacar que, a presente ação ainda não foi recebida por este Juízo. 

Assim, com fundamento do artigo 10 do CPC/15, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo 

o que entender de direito. Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Consigne-se que o (a) presente despacho/decisão observa o 

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

referida determinação. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 18 de 

junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002179-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIAM BEZERRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002179-56.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Advogado(s) do reclamante: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO REQUERIDO: MERIAM BEZERRA DOS SANTOS Vistos. 1) 

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

exordial, procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 

320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos 

comprovantes, sob pena de indeferimento da inicial. 2) Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 

21 de junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002215-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE RAMOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002215-98.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Advogado(s) do reclamante: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO REQUERIDO: DANIELE RAMOS SOUZA Vistos. 1) INTIME-SE a 

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

procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 

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

pena de indeferimento da inicial. 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem 

a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de junho de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003201-86.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003201-86.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: FRANCISCO ASSIS PINHEIRO Advogado(s) do reclamante: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proposta por 

Francisco Assis Pinheiro em face de Ympactus Comercial Ltda (nome 

fantasia Telexfree), todos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, 

em suma, a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. O autor alega, em síntese, que celebrou 

contrato com a executada, e que teve o prejuízo de R$ 64.296,33 

(sessenta e quatro mil duzentos e noventa e seis mil e trinta e três 

centavos) para fins de adquirir 21 (vinte e uma) cotas AdCentral Family, 

assim, com a publicação da sentença na ação civil pública, restou inerente 

seu direito de reaver a quantia paga. Indeferido o pedido de justiça gratuita 

(id 12621541), o autor foi intimado por meio de seu advogado constituído, 

via DJe, para proceder ao recolhimento das custas e taxas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial, porém mesmo advertido, deixou fluir 

“in albis” o prazo, consoante certidão de id 13716543. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Considerando 

a patente inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas 

e taxas processuais, consoante certificado aos autos, a extinção do feito 

é medida que se impõe. O artigo 290 do CPC/15 dispõe que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. O TJMT tem decidido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO.Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC.Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 05/03/2018). EMENTARECURSO DE APELAÇÃO – 

BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS 

PELO PJE E PELO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECURSO DE PRAZO – 

PRECLUSÃO TEMPORAL – EXTINÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO.A ausência de recolhimento das custas judiciais quando 

devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção 

do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

CPC/2015. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). 

No mais, cumpre ressaltar que a determinação do recolhimento das custas 

e taxas processuais, observou o disposto no artigo 10 do CPC/2015. 

Dispositivo. Diante do exposto, considerando a ausência do recolhimento 

das custas e taxas processuais necessárias para a distribuição do feito, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 290, ambos do CPC/15. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 19 de junho de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000466-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000466-80.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: DOMINGOS PINHEIRO DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA EXECUTADO: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s) do 

reclamado: PEDRO ROBERTO ROMAO Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença proposto por Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

contra Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, ambos já 

qualificados, objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais no 

valor de R$ 1.526,89 (um mil e quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e 

nove centavos). O executado ao impugnar o cumprimento de sentença, 

informou que o valor correto corresponde a R$ 1.444,92 (um mil 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), 

consignando em juízo o valor de R$ 1.526,89 (um mil e quinhentos e vinte e 

seis reais e oitenta e nove centavos), consoante manifestação e 

comprovante de depósito judicial acostado aos autos. Pediu ainda, o 

levantamento da quantia remanescente de R$ 81,97 (oitenta e um reais e 

noventa e sete centavos). Intimada, a exequente concordou com o valor 

indicado pelo executado, pleiteando pelo levantamento da quantia (id 

13066650). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Tendo a parte exequente concordado com o valor indicado pelo 

executado, vejo que o feito alcançou o seu objetivo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, II, do 

CPC/15, considerando que foi satisfeita a obrigação. Expeça-se alvará 

judicial para o levantamento do valor R$ 1.444,92 (um mil quatrocentos e 

quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) referente aos 

honorários sucumbenciais, devendo a quantia ser transferida para a conta 

bancária indicada pela exequente no id 13066650. Em relação ao valor 

remanescente de R$ 81,97 (oitenta e um reais e noventa e sete centavos) 

determino a restituição da quantia ao executado, mediante a expedição de 

alvará judicial, devendo o valor ser transferido para a conta bancária a ser 

indicada pela parte. Intime-se o executado para indicar a conta bancária 

para o levantamento do valor remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sem custas e sem condenação em honorários. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, 

o que dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 15 

de junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000738-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FLORIANO DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000738-74.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. Advogado(s) do reclamante: 

JEFERSON ALEX SALVIATO REQUERIDO: PAULO SERGIO FLORIANO DE 

CASTRO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO c/c pedido 

liminar proposta pelo BANCO RODOBENS S/A em face de PAULO SÉRGIO 

FLORIANO DE CASTRO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O 

autor alega, em síntese, que celebrou com o requerido um contrato de 

financiamento de alienação fiduciária n. 008.8942 no dia 24/07/2014, no 

qual transferiu ao réu o domínio e a posse do veículo MERCEDES BENZ, 

modelo AXOR 2544, ano 2014/2014, chassi 9BM958444EB965982, placa 

QBK8066, contudo sustenta que o referido deixou de efetuar o 

pagamento, tornando inadimplente no valor de R$ 192.466,80 (cento e 

noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta 

centavos), nos termos da planilha de cálculo acostada com a inicial. O 
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pedido veio instruído com diversos documentos. Recebida a inicial, a 

liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial foi deferida, 

nos termos da decisão juntada nos autos (id 8249552). O oficial de justiça 

certificou nos autos que deixou de proceder à citação do requerido, pois 

não localizou em nenhuma das residências número do imóvel 

correspondente ao mandado e os morados afirmaram que não conhecem 

o réu. Certificou também que não foi possível proceder a busca e 

apreensão do veículo (certidão acostada aos autos). Fornecido novo 

endereço, em cumprimento ao mandado expedido, o oficial de justiça 

certificou que possível cumprir a ordem de judicial de citação e busca e 

apreensão, tendo que vista que ambos não foram localizados (id 

10059362). Auto de busca, apreensão, remoção e depósito id 10130795. 

Citado via AR (id 11358846), o requerido deixou fluir “in albis” o prazo para 

apresentar resposta (id 11878115). O requerente peticionou nos autos, 

pugnando, em suma, pelo julgamento antecipado da lide, a fim de que seja 

julgada procedência da ação (id 11927668), reiterando o pedido no id 

13212449. Vieram-me os autos conclusos. Relatei o necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. O requerido, devidamente citado, não 

pagou a dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial e, muito menos, apresentou à resposta no prazo legal, consoante 

certidão id 11878115, razão pela qual DECRETO a sua revelia (art. 344 do 

CPC/15), aplicando os seus efeitos, uma vez que a questão dos autos não 

versa em nenhuma das hipóteses do artigo 345 do CPC/15. Pois bem. Não 

havendo preliminares ou questões pendentes a serem analisadas, passo 

ao mérito da causa. O artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que: Art. 

3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a 

mora, na forma estabelecida pelo § 2ºo do art. 2º, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014). O § 1º do referido artigo estabelece que: § 1º. Cinco dias após 

executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004). No caso dos autos, vejo que o autor 

demonstrou, a contento, a relação jurídica entre as partes por meio do 

contrato de financiamento celebrado (encartado nos autos), bem como a 

mora do devedor (AR positivo). De igual modo, vejo que foi certificado nos 

autos que o requerido não efetuou o pagamento do débito objurgado, 

mesmo devidamente citado via AR, devendo, assim, ser aplicado no caso 

a regra do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/60, uma vez que após o 

cumprimento da liminar o devedor teve o prazo de cinco dias para quitar 

integralmente o débito e por essa razão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem deve ser consolidada ao credor fiduciário. Neste 

sentido, o TJMT tem decidido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – MORA CONSTITUIDA - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO LEI 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA 

POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da 

Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após 

a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, 

nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo 

(REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor 

fiduciante autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor 

do credor fiduciário e consequente rescisão contratual. (Ap 95442/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos, 

do Decreto-Lei nº 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

DECLARANDO rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial, tornando 

definitiva liminar concedida, resolvendo o mérito da questão com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC/15. OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, para, 

conforme disposto no § 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, se for o 

caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do 

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

fiduciária e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos, ou, se 

pretendida a substituição, sejam anexadas cópias autenticadas dos 

mesmos aos autos. Por não haver nos autos restrição judicial efetivada 

por este Juízo, deixou de proceder à baixa. CONDENO a parte ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o 

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

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

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

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 18 de junho de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001383-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DOS SANTOS SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DOS SANTOS SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1001383-36.2016.8.11.0007 [Tutela/Curatela] Nos termos da 

Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca 

da perícia médica que foi designada para o dia 27/07/2018 às 14:00 horas 

no Hospital Geral, com o médico perito Dr. Bruno Vilela Gomes, conforme 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID. 13804127. Alta Floresta, 25 de 

junho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114363 Nr: 2808-86.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Paixão Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Aboin - 

OAB:24889-A, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Siva Souza - 

OAB:MS/7785, Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro - 

OAB:14.992-A/M, Ernesto Pereira Borges Filho - OAB:379-MS, 

Evandro César Alexandre dos Santos - OAB:13431-B/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os presentes autos afim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, e seu advogado via DJE, para que 

promova o andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a 

falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso I e 

II, §§ 1.º e 2.º, do NCPC).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103009 Nr: 4703-53.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RRBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT, Tamara Aparecida Rodrigues Farias - OAB:17.222

 Edital - Intimação - Extinção do Processo

 Prazo para andamento do processo: 30

INTIMANDO(A, S): Exequente: Richard Rodrigues Brandão de Souza, Cpf: 

04865521100, Rg: 2203054-9 SSP MT Filiação: Izaias Vieira de Souza e 

Marluy Rodrigues Brandão, data de nascimento: 12/05/1996, brasileiro(a), 

natural de Alta floresta-MT, solteiro(a), agente de rampa, Endereço: 

Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05(CINCO DIAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 

485 II E III §1º E 2º DO CPC/2015, pois este encontra-se abandonado há 

mais de 30 dias, devendo para tanto manifestar nos autos acerca do 

mandado e certidão de fls.114/115.

Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110039 Nr: 5581-41.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Sedda Celante, Alzerina Malini Celanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Giuliano Dias de Brito - 

OAB:MS/14400

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão 

adiante transcrita:

"Certifico, eu, Oficiala de Justiça, em cumprimento ao MANDADO DE 

CITAÇÃO expedido pelo presente Juízo e extraído dos aludidos autos que 

no dia 11/06/2018 às 09h00min dirigi-me até a Rodovia MT – 208, 

Comunidade Primavera, Alta Floresta (uns 25 km de Alta Floresta sentido 

Carlinda) e lá estando DEIXEI DE INTIMAR Alzerina Malini Celanti, haja vista 

que segundo o Sr. Alvaro S. Celante a parte requerida faleceu há 

aproximadamente uns seis anos. Desta forma, devolvo o presente 

mandado em tela.

Bem como Solicito o ressarcimento da diligência realizada, uma vez que a 

parte autora realizou apenas um depósito no valor de R$ 16,80 (dezesseis 

reais e oitenta centavos), sendo que o endereço da parte requerida 

encontra-se na Comunidade Primavera, segundo a Portaria n° 068/2016/DF 

consiste no valor de R$ 194,30 (cento e noventa e quatro reais e trinta 

centavos). Portanto, resta o ressarcimento no valor de R$ 177,50 (cento e 

setenta e sete reais e cinquenta centavos).

 Sendo o que havia a certificar. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105672 Nr: 918-49.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:5871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da cerrtidão, a seguir: 

"Certifico que decorreu o prazo e o requerido, devidamente citado às 

fls.115/116, não contestou a ação"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 29339 Nr: 912-57.2004.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASA, DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão, a 

seguir:"Certifico que decorreu o prazo e a parte executada, intimada às 

fls.188/190, não se manifestou acerca da penhora online realizada às 

fls.167/169."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60994 Nr: 364-56.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. S. Agroindustrial Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

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

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

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

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

custas processuais no importe de R$ 1.030,66 (um mil e trinta reais com 

sessenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 73. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

515,33 (quinhentos e qunze reais com trnta e tres centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 515,33 (quinhentos e quinze reais 

com trinta e tres centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60308 Nr: 5005-24.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ BARBOSA LEAL

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca do 

cálculo efetuado pelo contador judicial, fls. 144/145, conforme determinado 

mna decisão de fls. 136.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119238 Nr: 6924-38.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL Empresa Brasileira de 
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Telecomunicações s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 569,83 (quinhentos e sessenta e nove reais 

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

sentença de folha 143. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 156,43 (cento e cinquenta e seis 

reais com quarenta e tres centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138659 Nr: 2255-68.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCV, JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo

 Prazo para andamento do processo:30

INTIMANDO(A, S): Requerente: Gercina Correia Velozo, Cpf: 

38457687115, Rg: 2966793-3 Filiação: Antonio Jose Velozo e Maria 

Correia Velozo, data de nascimento: 01/05/1965, brasileiro(a), natural de 

Boa esperança-PR, convivente, Endereço: residente em local incerto e não 

sabido

Requerente: João Soares Pereira, Cpf: 38456249149, Rg: 1659428-0 SSP 

MT Filiação: Geraldo Soares Pereira e Alzira Pereira dos Santos, data de 

nascimento: 14/12/1963, brasileiro(a), natural de Janiopolis-PR, 

convivente, Endereço: residente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05(CINCO DIAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 

485 II E III §1º E 2º DO CPC/2015, pois este encontra-se abandonado há 

mais de 30 dias, devendo para tanto manifestar acerca do parecer 

ministerial nos autos de fls.40/40vº.

Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista judiciário, digitei.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000677-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE CONCEICAO DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

C I T A Ç Ã O  U S U C A P I Ã O  P R A Z O :  2 0  D I A S  P r o c e s s o : 

1000677-82.2018.8.11.0007 AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

PARTE AUTORA: Nome: SIRLENE CONCEICAO DE SOUZA PEREIRA, 

Endereço: Rua das Adalias, 391, Centro, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 PARTE RÉ: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

165, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 CITANDOS: 

EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS. VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: A requerente é viúva e legítima 

possuidora do imóvel urbano com área de 500,00m2 (quinhentos metros 

quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 10, quadra R-7, Loteamento 

Embrião Urbano Carlinda, município de Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 

1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. O imóvel está 

registrado no CRI da Comarca de Alta Floresta/MT em nome da ora 

requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, conforme inclusa cópia da 

matrícula. Ocorre que, no ano de 1985 a requerida vendeu o lote objeto da 

lide ao Sr. Jose Carlos Fernandes, conforme se verifica pelo contrato em 

anexo, todavia não fora confeccionada a escritura de compra e venda, 

razão pela qual permanece a propriedade do bem junto ao CRI em nome da 

ora requerida. Por fim, no dia 22/09/1986 o lote urbano n.º 10, quadra R-7, 

Loteamento Embrião Urbano, objeto da objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 

2-G, do CRI de Alta Floresta/MT, foi adquirido pelo esposo da requerente. 

Portanto, a requerente detém a cadeia possessória, do lote urbano há 

mais de 30 (trinta) anos, sendo que a posse sempre foi exercida de forma 

ininterrupta e pacífica. A requerente e o de cujus (certidão de óbito 

anexada aos autos) realizaram no imóvel a construção de uma casa, a 

qual se destina a moradia da família. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: lote urbano n.º 10, quadra R-7, Loteamento Embrião 

Urbano Carlinda, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT DESPACHO: “Vistos, 1 - Defiro a gratuidade 

de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a 

requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - 

Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes 

e seus cônjuges (se casados forem), para resposta em 15 dias, nos 

termos do art. 246, §3º do CPC. 5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o 

Estado de Mato Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, 

instruindo com cópia da planta e do memorial descritivo do imóvel, para 

que, no prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual 

interesse na causa (artigo 246, §2º do CPC). 6 – Vislumbrando possível 

interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. acerca 

do imóvel que recai a pretensão autoral, defiro o pedido constante na 

exordial e determino sua notificação no endereço apontado na peça, para 

que, querendo, requeira seu ingresso no feito como assistente. 7 - 

INTIME-SE o Ministério Público. Às providências.” Eu, Cibelle de Souza 

Azevedo Carvalhais, Técnica Judiciária, digitei. Alta Floresta - MT, 25 de 

junho de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) Documento assinado 

eletronicamente SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Edifício do Fórum - Av. 

Ariosto da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep 

78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001233-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE SOARES CARDOSO (AUTOR)

JULIA FERREIRA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOARES CARDOSO OAB - 775.502.771-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

C I T A Ç Ã O  U S U C A P I Ã O  P R A Z O :  2 0  D I A S  P r o c e s s o : 

1001233-21.2017.8.11.0007 AÇÃO: USUCAPIÃO (49) PARTE AUTORA: 
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Nome: CLEMENTE SOARES CARDOSO, Endereço: CHÁCARA BEIJA FLOR, 

LOTE 04, RODOVIA MT 208 - EM FRENTE AO PARQUES DE EXPOSIÇÕE, 

SETOR INDUSTRIAL, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000, Nome: 

FRANCISCO SOARES CARDOSO, Endereço: CHÁCARA BEIJA FLOR, 

LOTE 04, RODOVIA MT208 EM FRENTE AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, 

SETOR INDUSTRIAL, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000, Nome: JULIA 

FERREIRA CARDOSO Endereço: RODOVIA MT 208, S/N, CHÁCARA BEIJA 

FLOR, SETOR INDUSTRIAL, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 PARTE RÉ: 

Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO, Endereço: RUA FRANCISCO FRANCO, 357, CENTRO, MOGI 

DAS CRUZES - SP - CEP: 08710-590 CITANDOS: EVENTUAIS 

INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS. VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, dos termos da presente ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: Os requerentes são casados e legítimos possuidores do imóvel 

urbano identificado pelo Lote n.º 04, Setor Carlinda Empresarial 1, com 

área de 27.280,30m2, município de Carlinda-MT, sob o registro da matrícula 

n.º 1.403 em nome da Cooperativa Agrícola Cotia, antiga colonizadora do 

município de Carlinda-MT. O imóvel está registrado no CRI da Comarca de 

Alta Floresta-MT em nome da ora requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, 

conforme inclusa cópia da matrícula. Ocorre que, os autores são legítimos 

proprietários do lote urbano 04, Setor Carlinda Empresarial 1, com área de 

27.280,30m2, município de Carlinda-MT, desde o ano de 2002, exercendo 

a posse legítima há 14 anos, conforme instrumento contratual. Os autores 

adquiriram o lote urbano do Sr. Adão Francisco Almeida e da sua esposa 

Maria Soares Cardoso Almeida no dia 10/03/2002. Os vendedores 

adquiriram o imóvel do Sr. José Xavier e da Sra. Maria de Fátima Silva 

Xavier em 18/08/2000. Esses negócios foram realizados mediante 

contratos de compra e venda. De seu turno, o Sr. José Xavier adquiriu o 

imóvel da Cooperativa Agrícola Cotia, efetuando o pagamento integral do 

preço acordado, conforme recibo de 20/07/1989. Nessa senda, os 

instrumentos contratuais demonstram a aquisição do imóvel por uma série 

ininterrupta de contratos de compra e venda, a demonstrar a legitimidade 

da posse dos autores e a aquisição por meio do instituto da usucapião. 

Portanto, os requerentes detêm a cadeia possessória, advinda de 

sucessivos instrumentos particulares de compra e venda, do lote urbano 

há mais de 20 anos, sendo que a posse sempre foi exercida de forma 

ininterrupta e pacifica. Os autores realizaram no imóvel a construção de 

uma casa, a qual se destina a moradia da família. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Lote n.º 04, Setor Carlinda Empresarial 1, com área de 

27.280,30m², município de Carlinda-MT, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 

2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT DESPACHO: “Vistos, 1 – 

Considerando a informação de que o imóvel referente à área que se 

pretende usucapir não se encontra arrecadado na massa liquidanda da 

requerida (fl.68), recebo a inicial e dou prosseguimento ao feito. 2 - Defiro 

a gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 3 - 

Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 4 - 

Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. 5 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes 

e seus cônjuges (se casados forem), no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 246, §3º do CPC. 6 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de 

Mato Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, instruindo 

com cópia da planta e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa 

(artigo 246, §2º do CPC). 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às 

providências.” Eu, Cibelle de Souza Azevedo Carvalhais, Técnica 

Judiciária, digitei. Alta Floresta - MT, 25 de junho de 2018. Gestor(a) 

Judiciário(a) Documento assinado eletronicamente SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Edifício do Fórum - Av. Ariosto da Riva, 1987, Barro: 

Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep 78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001614-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOVEIA (AUTOR)

MADELINE FRANCIELE SCHREIBER GOVEIA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

C I T A Ç Ã O  U S U C A P I Ã O  P R A Z O :  2 0  D I A S  P r o c e s s o : 

1001614-92.2018.8.11.0007 AÇÃO: USUCAPIÃO (49) PARTE AUTORA: 

Nome: JULIO CESAR GOVEIA,Endereço: Estrada Bom Pastor, 54, Zona 

Rural, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000, Nome: MADELINE FRANCIELE 

SCHREIBER GOVEIA, Endereço: Estrada Bom Pastor, 54, Zona Rural, 

CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 PARTE RÉ: Nome: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO, 

Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, 

JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS. VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, dos termos da presente ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Os autores são 

legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote 54 (cinquenta e 

quatro), Setor Chácaras Carlinda 2, com área de 61.555,50 m² (sessenta e 

um mil, quinhentos e cinquenta e cinco mil metros e cinquenta centímetro 

quadrados) situado no município de Carlinda/MT, objeto da matrícula no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 

1.403, Livro 2-G. O imóvel permanece registrado em nome da ré 

Cooperativa Agrícola de Cotia, responsável pelo povoamento do município 

de Carlinda durante a década de 80, uma vez que os compradores 

originais não foram agraciados com os títulos de propriedade imobiliária, 

mas tão somente com o recibo de quitação do bem. Assim, desde o ano de 

1985 a posse do imóvel em questão tem sido transferida sem a devida 

regularização, apenas por meio de contratos de venda e compra, como se 

observa pelos documentos que seguem em anexo.Meados de 1989, a 

Cooperativa Cotia efetuou a venda do imóvel, por meio de compromisso de 

compra e venda para o Sr. Clemente José de Oliveira, sendo este, o 

primeiro proprietário do imóvel, no qual adquiriu o bem no valor de Cr$ 

505,00 (quinhentos e cinco cruzados), na época (anexos). Já no mesmo 

ano o Sr. Clemente efetuou a venda do respectivo imóvel para a Sr. 

Zacarias Justino Vieira Marques, conforme o contrato de compra e venda 

em (anexo). Posteriormente, já no ano de 1991, o Sr. Zacarias realizou a 

venda do imóvel da mesma forma (contrato de compra e venda), para o 

Sr. Sebastião Padilha Pimentel, em seguida o Sr. Sebastião realizou a 

venda o respectivo imóvel para a Sra. Itaci Barbosa Bento, a qual veio 

vendeu o imóvel para o Sr. Robson Francisco Dias, o mesmo efetuou a 

venda do respectivo imóvel para o Sr. Carlos Antonio Vargas, o qual 

realizou a venda para a Sra. Nilda Maria da Silva. A Sra. Nilda Maria, 

conjuntamente com o seu esposa Isau Maciel Uchoa, realizaram a venda 

dolote para o Sra. Rony Batista de Brito no ano de 1999, a qual veio vende 

o imóvel apenas no ano de 2004 para o Sra. Elza Aparecida da Silva. No 

mais a Sra. Elza, vendeu o lote para o Sr. Oswaldo Procópio, o qual veio 

vender o imóvel para os respectivos possuidores do lote, a saber; Julio 

Cesar Goveia e Madeline Franciele Goveia, outorgando os poderes de 

posse domínio sem quaisquer restrições. Todas as vendas foram 

realizadas por meio de contrato de compra e venda, documentos 

anexados aos autos. Nesse ínterim, a autora exerce a posse do imóvel 

urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição 

(mansa e pacífica), onde estabeleceu sua moradia habitual, há mais de 1 

(um) ano, ressaltando que o mesmo detém a cadeia possessória do lote 

há mais de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à aquisição da propriedade 

por meio da usucapião. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 54 

(cinquenta e quatro), Setor Chácaras Carlinda 2, com área de 61.555,50 

m² (sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco mil metros e 

cinquenta centímetro quadrados) situado no município de Carlinda/MT, 

objeto da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta sob o n.º 1.403, Livro 2-G DESPACHO: “Vistos, 1 - Defiro a 

gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - 

Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - 
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Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes 

e seus cônjuges (se casados forem), nos termos do art. 246, §3º do CPC.

- Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências.” Eu, Cibelle de 

Souza Azevedo Carvalhais, Técnica Judiciária, digitei. Alta Floresta - MT, 

25 de junho de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) Documento assinado 

eletronicamente SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Edifício do Fórum - Av. 

Ariosto da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep 

78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002012-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

JOSEFA CIRILO DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

C I T A Ç Ã O  U S U C A P I Ã O  P R A Z O :  2 0  D I A S  P r o c e s s o : 

1002012-39.2018.8.11.0007 AÇÃO: USUCAPIÃO (49) PARTE AUTORA: 

Nome: MARIO ALVES DOS SANTOS, Endereço: COMUNIDADE 

MARAVILHA, L. 09 Q. 08, ZONA RURAL, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000, Nome: JOSEFA CIRILO DE MORAES, Endereço: COMUNIDADE 

MARAVILHA, L. 09 Q. 08, ZONA RURAL, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 PARTE RÉ: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, dos termos 

da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Os requerentes são conviventes e 

legítimos possuidores do imóvel urbano com área de 500,00 m² 

(quinhentos metros quadrados), situado ao Lote nº 08, quadra R-9, 

loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula n.º 

1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. O imóvel está 

registrado no CRI da Comarca de Alta Floresta/MT em nome da ora 

requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, conforme inclusa cópia da 

matrícula. Ocorre que, em decorrência do tempo desde que a requerida 

vendeu pela primeira vez o r. lote, até os dias de hoje, houve a perda do 

recibo, porém, como supracitado, a matrícula do imóvel consta em nome da 

requerida. Em 03.09.2001, o imóvel fora vendido do Sr. Celio Santana para 

o Sr. Elson Francisco dos Santos, conforme cópia do contrato particular 

de compra e venda de cessão de direito e posse. Em 02.08.2004, o objeto 

da lide fora vendido para o Sr. Almir Gomes da Silva, conforme 

compromisso particular de compra e venda anexado aos autos. Por fim, 

em 24.02.2005, o objeto fora vendido à requerente, sra. Josefa Cirilo de 

Moraes. Além do mais, os autores apresentam também conta com cópia da 

fatura de energia do ano de 2008, já em seu nome, comprovando que os 

requerentes são possuidores legítimos do referido lote há, pelo menos, 10 

(dez) anos. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel urbano com 

área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), situado ao Lote nº 08, 

quadra R-9, loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, objeto da 

matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT 

DESPACHO: “Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de justiça, ressalvando a 

possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para que apresente 

resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, eventuais 

interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do CPC. 4 - 

Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se casados 

forem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do CPC. 5 - 

Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências.” Eu, Cibelle de 

Souza Azevedo Carvalhais, Técnica Judiciária, digitei. Alta Floresta - MT, 

25 de junho de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) Documento assinado 

eletronicamente SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Edifício do Fórum - Av. 

Ariosto da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep 

78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002002-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO VIANA FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

C I T A Ç Ã O  U S U C A P I Ã O  P R A Z O :  2 0  D I A S  P r o c e s s o : 

1002002-92.2018.8.11.0007 AÇÃO: USUCAPIÃO (49) PARTE AUTORA: 

Nome: EDIVALDO VIANA FREITAS, Endereço: RUA MARAVILHA, S/N, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 PARTE RÉ: Nome: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 385/386, 

CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 CITANDOS: 

EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS. VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, dos termos da presente ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: O requerente é convivente e legitimo possuidor do imóvel urbano 

com área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), identificado pelo 

lote urbano n.º 16, quadra R-20, Loteamento denominado Embrião Urbano 

Carlinda, município de Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, 

do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. O imóvel está registrado no CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT em nome da ora requerida Cooperativa 

Agrícola de Cotia, conforme inclusa cópia da matrícula. Ocorre que, no dia 

30/10/1987, a requerida vendeu o lote objeto da lide ao Sr. Susumiu 

Yoshizaki, conforme recibo em anexo, todavia não fora confeccionada a 

escritura de compra e venda, razão pela qual permanece a propriedade do 

bem junto ao CRI em nome da ora requerida. Na sequência, em 26/06/2003, 

o objeto da lide fora adquirido pelo requerente através de procuração em 

anexo. Portanto, o requerente detém a cadeia possessória, do lote urbano 

há mais de 15 anos, sendo que a posse sempre foi exercida de forma 

ininterrupta e pacifica. Corroborando com os fatos, seguem anexados aos 

autos dados que comprovam o vínculo do requerente com o imóvel, tais 

como conta de energia já em nome do Sr. Edvaldo, comprovante de 

pagamento de IPTU e demais documentos que comprovam que o 

requerente detém a cadeia possessória do lote urbano. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel urbano com área de 500,00 m² (quinhentos 

metros quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 16, quadra R-20, 

Loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca 

de Alta Floresta/MT DESPACHO: “Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de justiça, 

ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para 

que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do 

CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se 

casados forem), nos termos do art. 246, §3º do CPC. 5 - Intimem-se o 

Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, por carta com 

aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do memorial 

descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 
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CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências.” Eu, Cibelle de 

Souza Azevedo Carvalhais, Técnica Judiciária, digitei. Alta Floresta - MT, 

25 de junho de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) Documento assinado 

eletronicamente SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Edifício do Fórum - Av. 

Ariosto da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep 

78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002015-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR PAULINO DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

C I T A Ç Ã O  U S U C A P I Ã O  P R A Z O :  2 0  D I A S  P r o c e s s o : 

1002015-91.2018.8.11.0007 AÇÃO: USUCAPIÃO (49) PARTE AUTORA: 

Nome: BELCHIOR PAULINO DE SOUZA, Endereço: COM. BOM SEMEADOR, 

CHÁCARA N. SRA. DO CARMO, ZONA RURAL, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 PARTE RÉ: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS. 

VALOR DA CAUSA: R$ 40.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, dos termos 

da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: O requerente é convivente e legítimo 

possuidor do imóvel urbano com área de 500,00 m² (quinhentos metros 

quadrados), situado ao Lote nº 01, quadra R-28, loteamento denominado 

Embrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI 

da Comarca de Alta Floresta/MT. O imóvel está registrado no CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT em nome da ora requerida Cooperativa 

Agrícola de Cotia, conforme inclusa cópia da matrícula. Insta consignar 

que não foi possível juntar nos autos o primeiro termo de venda distribuído 

pela requerida aos seus compradores, mas, como prova de que o r. lote 

está em nome da Cooperativa Agrícola de Cotia, fora juntado matrícula 

atualizada constando o nome da requerida como proprietária. Ademais, 

fora juntado os contratos desde o ano de 2004, comprovando a cadeia 

possessória do r. lote.Pois bem, em 12.08.2014, o r. lote fora vendido para 

o sr. Roberto Venturini, conforme Instrumento Particular de Contrato de 

Compra e Venda de Imóvel Urbano. Outrossim, em 10.05.2007, o objeto da 

lide fora vendido para a sra. Laudeli Regina Borges dos Santos, conforme 

nota-se de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de 

Imóvel Urbano; Em 29.07.2008, o r. lote fora vendido a sra. Magna Felix de 

Andrade, conforme nota-se de Instrumento Particular de Contrato de 

Comrpa e Venda de Imóvel Urbano; Posteriormente, em 29.04.2015, o lote 

fora vendido ao Sr. Lucio Soares, conforme está no Compromisso 

Particular de Venda e Compra de Imóvel Urbano (todos anexados aos 

autos);Por fim, em 23.06.2016, o objeto desta lide fora vendido para o atual 

dono, Sr. Belchior Paulino de Souza, conforme “Compromisso Particular de 

Venda e Compra de Imóvel Urbano”, anexado aos autos.Além do mais, o 

autor também conta com cópia do comprovante de pagamento e também 

da guia de IPTU 2017 já em seu nome, comprovando que o requerente é 

possuidor legítimo do referido lote. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Imóvel urbano com área de 500,00 m² (quinhentos metros 

quadrados), situado ao Lote nº 01, quadra R-28, loteamento denominado 

Embrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI 

da Comarca de Alta Floresta/MT DESPACHO: “Vistos, 1 - Defiro a 

gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - 

Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - 

Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes 

e seus cônjuges (se casados forem), nos termos do art. 246, §3º do CPC. 

5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências.” Eu, Cibelle de 

Souza Azevedo Carvalhais, Técnica Judiciária, digitei. Alta Floresta - MT, 

25 de junho de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) Documento assinado 

eletronicamente SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Edifício do Fórum - Av. 

Ariosto da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep 

78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001909-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA FREITAS DIAS (AUTOR)

JOSE ESPEDITO DIAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

C I T A Ç Ã O  U S U C A P I Ã O  P R A Z O :  2 0  D I A S  P r o c e s s o : 

1001909-32.2018.8.11.0007 AÇÃO: USUCAPIÃO (49) PARTE AUTORA: 

Nome: JOSE ESPEDITO DIAS, Endereço: rua das orquídeas, s/n, Centro, 

CARLINDA - MT - CEP: 78587-000, Nome: MARIA DA GUIA FREITAS DIAS, 

Endereço: rua das orquideas, s/n, centro, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 PARTE RÉ: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS. 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, dos termos 

da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Os requerentes são conviventes e 

legítimos possuidores do imóvel urbano com área de 500,00 m² 

(quinhentos metros quadrados), situado ao Lote nº 05, quadra R-32, 

loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula n.º 

1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. O imóvel está 

registrado no CRI da Comarca de Alta Floresta/MT em nome da ora 

requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, conforme inclusa cópia da 

matrícula. Em 22.02.1994, o imóvel fora vendido para o Sr. Amadio da 

Silveira, conforme nota-se de Contrato Particular de Compromisso de 

Compra e Venda de Imóvel Urbano. Em 20.03.2014, o r. lote fora vendido 

para a Sra. Maria da Guia Freitas Dias, ora requerente, conforme contrato 

particular de compra e venda de imóvel urbano. Além do mais, os autores 

também contam com cópia da fatura de energia, já em seu nome, além de 

IPTU e parcelamento da dívida de IPTU, comprovando que os requerentes 

são possuidores legítimos do referido. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Lote nº 05, quadra R-32, loteamento denominado Embrião 

Urbano Carlinda, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT DESPACHO: “Vistos, 1 - Defiro a gratuidade 

de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a 

requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - 

Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes 

e seus cônjuges (se casados forem), nos termos do art. 246, §3º do CPC. 

5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências.” Eu, Cibelle de 

Souza Azevedo Carvalhais, Técnica Judiciária, digitei. Alta Floresta - MT, 

25 de junho de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) Documento assinado 

eletronicamente SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Edifício do Fórum - Av. 

Ariosto da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep 

78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 28 de 909



Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001903-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PERES ZANI RAMOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

C I T A Ç Ã O  U S U C A P I Ã O  P R A Z O :  2 0  D I A S  P r o c e s s o : 

1001903-25.2018.8.11.0007 AÇÃO: USUCAPIÃO (49) PARTE AUTORA: 

Nome: MARTA PERES ZANI RAMOS, Endereço: Av. João Guimarães, 505, 

Centro, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 PARTE RÉ: Nome: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 385/386, 

CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 CITANDOS: 

EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS. VALOR DA 

CAUSA: R$ 35.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: A requerente é convivente e legítima 

possuidora do imóvel urbano com área de 500,00 m² (quinhentos metros 

quadrados), situado no Núcleo Urbano do Município de Carlinda, Lote nº 

26, quadra R-10, loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, no 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT. O imóvel está registrado no CRI da Comarca 

de Alta Floresta/MT em nome da ora requerida Cooperativa Agrícola de 

Cotia, conforme inclusa cópia da matrícula. Ocorre que, no dia 13.11.1985, 

a requerida vendeu o lote objeto da lide ao Sr. Nivaldo Candido Moreira, 

sendo que o mesmo assinou procuração outorgando ao Sr. Antonio Carlos 

Carlesso, os poderes ao lote em questão. Assim sendo, em 02.02.2015, a 

procuradora legal do Sr. Antonio, Adriene Aparecida Carlesso, assinou 

“Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Urbano”, conforme 

cópia anexada aos autos, passando os poderes do referido lote à 

requerente. Portanto, a requerente detém a cadeia possessória, do lote 

urbano há mais de 15 anos, sendo que a posse sempre foi exercida de 

forma ininterrupta e pacifica, entre ela e seus antecessores. 

Corroborando com os fatos, acosta dados que comprovam o vínculo do 

requerente com o imóvel, tais como comprovante de pagamento de IPTU e 

demais documentos que comprovam que o requerente detém a cadeia 

possessória do lote urbano. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 

nº 26, quadra R-10, loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, no 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula nº 1.403, Livro 2-G, do CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT DESPACHO: “Vistos, 1 - Defiro a gratuidade 

de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a 

requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - 

Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes 

e seus cônjuges (se casados forem), nos termos do art. 246, §3º do CPC. 

5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências.” Eu, Cibelle de 

Souza Azevedo Carvalhais, Técnica Judiciária, digitei. Alta Floresta - MT, 

25 de junho de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) Documento assinado 

eletronicamente SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Edifício do Fórum - Av. 

Ariosto da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep 

78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Edital Citação

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1000825-93.2018.8.11.0007

AÇÃO: USUCAPIÃO. PARTE AUTORA: Nome: DIVINA TAVARES FERREIRA 

e ANTONIO FERREIRA, Endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 336, CENTRO, 

CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 PARTE RÉ: Nome: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO, 

Endereço: RUA MÁRIO BORIN, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, 

JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS. VALOR DA CAUSA: R$ 12.552,28. 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259 do NCPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL:DIVINA TAVARES FERREIRA e ANTONIO 

FERREIRA ingressaram com ação de USUCAPIÃO em face de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, pelos motivos a seguir delineados: I - Dos fatos.1. Nos anos 

80, no auge das políticas para o povoamento da região extremo norte do 

Estado de Mato Grosso, o Governo Federal transferiu a área que 

corresponde atualmente o Município de Carlinda/MT em favor da ora 

requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, para que fizesse o povoamento 

do então Distrito de Carlinda/MT. 2. A ora requerida Cooperativa Cotia 

iniciou o povoamento do Município de Carlinda/MT, sendo que ainda nos 

anos 80 e 90 vendeu vários lotes às famílias que se mudaram para 

referida localidade, muitas vindas da região Sul do País. 3. Houve o 

povoamento do Município de Carlinda/MT, entretanto, a população 

colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não foram agraciadas com 

os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta/MT, recebendo tão só recibo de quitação pela 

aquisição dos lotes urbanos. 4. O empreendimento da ora requerida 

Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se esperava, sendo que a 

mesma fechou suas portas na cidade de Carlinda/MT nos anos 90. 5. A 

atual questão fundiária do Município de Carlinda/MT é de alta 

complexidade, uma vez que população carlidense não detém o titulo de 

propriedade de seus lotes. 6. Feita essa breve introdução, necessária 

para elucidar a problemática envolvendo a questão fundiária de 

Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido inicial. 7. Os 

requerentes são casados e legítimos possuidores do imóvel urbano com 

área de 500,00m2 (quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote 

urbano n.º 04, quadra R-22, Loteamento Embrião Urbano de Carlinda, 

município de Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI 

da Comarca de Alta Floresta/MT. 8. O imóvel está registrado no CRI da 

Comarca de Alta Floresta/MT em nome da ora requerida Cooperativa 

Agrícola de Cotia, conforme inclusa cópia da matrícula. 9. Ocorre que, no 

dia 30/11/1987 a requerida vendeu o lote objeto da lide ao Sr. Joaquim 

Florentino Rocha, conforme se verifica pelo contrato em anexo, todavia 

não fora confeccionada a escritura de compra e venda, razão pela qual 

permanece a propriedade do bem junto ao CRI em nome da ora requerida. 

10. Na sequência, no ano de 1992 o lote foi vendido para o Sr. Antônio 

Augusto da Silva, conforme se verifica através do contrato de compra e 

venda em anexo. 11. Por fim, no dia 11/07/2002 o lote urbano n.º 04, 

quadra R-22, Loteamento Embrião Urbano de Carlinda, objeto da objeto da 

matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI de Alta Floresta/MT, foi adquirido 

pelos requerentes. 12. Portanto, os requerentes detêm a cadeia 

possessória, do lote urbano há mais de 25 anos, sendo que a posse 

sempre foi exercida de forma ininterrupta e pacifica. 13. Em tempo, os 

requerentes realizaram no imóvel a construção de uma casa, a qual se 

destina a moradia da família. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 

n.º 04, quadra R-22, Loteamento Embrião Urbano de Carlinda, com área de 

500,00m² (quinhentos metros quadrados), registrado sob a matrícula n.º 

1.403, Livro 2-G. DESPACHO: "Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de justiça, 

ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para 

que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do 

CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se 

casados forem) para apresentação da resposta em 15 dias, nos termos 

do art. 246, §3º do CPC. 5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado 

de Mato Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, instruindo 

com cópia da planta e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa 
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(artigo 246, §2º do CPC). 6 – Por não constatar, a partir das provas nos 

autos, qualquer interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos 

Brasileiros S/A. acerca do imóvel que recai a pretensão autoral, INDEFIRO 

o pedido para sua intimação. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às 

providências." Eu, MOACIR DE CASTILHO, Técnico Judiciário, digitei. Alta 

Floresta - MT, 25 de junho de 2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002412-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da parte 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido CARLOS NATANIEL WANZELER, tendo em vista a 

correspondência devolvida pelos Correios com a ressalva: “mudou-se” (ID 

12669978).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100908 Nr: 2382-45.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Jesus Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120688 Nr: 8010-44.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda de Oliveira

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:15523/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 12.433,74, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 118 - atualizado até maio/2018), para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 120 

(disponibilizada no DJE nº 10277, de 18/06/2018 e publicado no dia 

19/06/2018).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 204-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques, Luis Carlos de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 189.566,91, 

no prazo de 15 dias (cálculo de fls.199/202 - atualizado até 31/05/2018, 

para o cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 203 

(disponibilizada no DJE nº 10275, de 14/06/2018 e publicado no dia 

15/06/2018).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124007 Nr: 1840-22.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi Sociedade Individual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Lopes Nascimento, João 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Kaue Melli Arisi - OAB:20057/OABMT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 1.010,70, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 231 - atualizado até 26/04/2018, para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 232 

(disponibilizada no DJE nº 10269, de 06/06/2018 e publicado no dia 

07/06/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 166148 Nr: 2091-35.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sylvio José Pereira Terceiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Epitácio Teodoro de 

Carvalho - OAB:5759/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a convocação desta magistrada, mediante o protocolo CIA 

0048076-48.2018.8.11.0000 da PRESIDÊNCIA, para comparecimento ao 

evento denominado Workshop do Projeto Luz, que ocorrerá em 21 de 

junho de 2018, na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá – MT, bem 

como ante a necessidade de prévio deslocamento ao ambiente, 

evidencia-se óbice a realização do ato processual outrora designado, 

razão pela qual REDESIGNO a audiência instrutória para o dia 22 de agosto 

de 2018, às 15:30 horas.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126987 Nr: 3549-92.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPP, CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDP

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109485 Nr: 4994-19.2013.811.0007
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Lucio Bianchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Pinheiro Segantine, Marcos da Silva 

Borges, James Rogério Baptista, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto 

Marques

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:13570-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de diligência cumprida parcialmente do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134048 Nr: 7310-34.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dione Soares Petry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Henrique Guelli de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115074 Nr: 3460-06.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

EXEQUENTE, tendo em vista que foram encontrados veículos registrados 

em nome da parte executada, por intermédio do sistema RENAJUD, para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 13023 Nr: 1600-24.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Alves de Oliveira Teles, Dulcinéia 

Gomes Bocardi Bitello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Maria Almeida Teles 

Hammoud - OAB:9315-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de diligência cumprida parcialmente do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111642 Nr: 136-08.2014.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celeide Borges Leme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Antonio Borges Leme

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo pericial juntado nesta ação, prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142012 Nr: 4060-56.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricéia Gonçalves de Magalhães Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deborah Barbosa Camacho - 

OAB:11.335/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Rodrigo 

Nuss - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:0

 Vistos.

1 - INTIME-SE a parte requerida para, nos termos e prazo do artigo 437, § 

1º, do CPC, manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo autor às 

fls. 771/795.

Após, façam-se os autos conclusos para sentença.

2 – Após, conclusos para sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104061 Nr: 5818-12.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tony Comercio de Tabacos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allston Brew do Brasil Ind. Com. de Beb Ltda, 

Fundo de Investimentos em direitos Creditórios da Industrial Exodus I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R DE CARVALHO - 

OAB:MT 4.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:19757/PR, Cristiano Trizolini - OAB:192.978/SP, 

MARLOS LUIZ BERTONI - OAB:44933/PR

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os(as) patronos(as) das 

partes REQUERIDAS para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 584,97 (quinhentos e oitenta e 

quatro reais com noventa e sete centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folha 113-115. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 171,57 (cento e 

setenta e um reais com cinquenta e sete centavos) para guia de taxa 

Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 108316 Nr: 7237-33.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RK, RdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdAF, FCRK

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Franciely Cristina Rocha Klann, 

Cpf: 02683127103, Rg: 1991784-8 SSP MT Filiação: Raulino Klann e Zilda 

Ribeiro da Rocha, data de nascimento: 02/07/1985, brasileiro(a), natural de 

Alta floresta-MT, solteiro(a), cozinheira, Endereço: Evenida Edelton 

Boschiroli, 289, Residencial Universitário., Bairro: Residencial Universitário, 

Cidade: Alta Floresta-MT

Requerido(a): Lindomar Aparecido de Almeida Freire Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Evenida Edelton Boschiroli, 289, Bairro: 

Residencial Universitário, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:545,48 (quinhentos e quarenta e cinco 

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

sentença de folhas 58-59. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (cento e trinta e dois 

reais com oito centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52821 Nr: 4937-11.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uriel Araujo Duque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar atualização do 

débito, conforme determinado à fl. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69395 Nr: 2367-47.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 75.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço informado à fl.64, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

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

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116723 Nr: 4901-22.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvan Costa Pereira

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Ação Previdenciária com pedido de tutela antecipada 

proposta por Gilvan Costa Pereira em desfavor de Instituto Nacional Do 

Seguro Social.

Com a inicial vieram os documentos de fls.15/40

Em decisão de fls. 56/58 foi recebida a inicial, bem como, nomeado perito.

À fl. 80 o patrono do requerente solicitou a suspensão do feito, a qual foi 

deferida à fl.81.

 Na sequência, determinou-se a intimação pessoal da parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Certidão negativa à fl.89.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 

autos, e a parte autora deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro 

lado, determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações 

dirigidas no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos:

 “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Assim, tendo em vista que a parte autora passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

Intime-se.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114225 Nr: 2673-74.2014.811.0007
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 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAG

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR ALAOR BOTURA - 

OAB:30.018

 Vistos.

Considerando as informações acostadas à fl. 42 v. pelo procurador da 

parte autora, DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a intimação pessoal da 

autora para que proceda a retirada da certidão de casamento com a 

respectiva averbação da separação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certificado o decurso do prazo, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

com a devida baixa no Cartório Distribuidor, bem como as baixas de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 119-02.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Viegas de Almeida 

Caffaro Gonçalves - OAB:36766/GO, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

 Vistos.

1) Diante da comprovação da propriedade, DEFIRO o pedido de penhora e 

avaliação do imóvel matriculado sob o n. 3.145 do CRI de Paranaíta–MT, 

consoante o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 845, do CPC.

2) EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bem indicado.

 3) Após, INTIME-SE da penhora e avaliação a parte devedora, por meio de 

seu causídico ou pessoalmente, caso não tenha procurador nos autos 

(art. 841, § 1º, do CPC), e, pessoalmente o seu cônjuge, se casado for 

(art. 842, do CPC).

4) Cumpridas as diligências supramencionadas sem qualquer 

manifestação nos autos, INTIME-SE a parte exequente para informar se 

pretende a adjudicação do bem, nos termos do art. 876, do CPC.

6- Cumpridas as diligências supramencionadas, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar o que entender por direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129019 Nr: 4602-11.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Guilherme dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Cristina Emidio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Porto da Silva - 

OAB:18.939/MT, Marly de Moura Nogueira - OAB:17.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl. 100, bem como a manifestação de fl. 

100v, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95109 Nr: 3437-65.2011.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edilene Alves Conceição, Jackson Torres de 

Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Francisco Marques de Oliveira, Rogério Vitor de 

Oliveira, Marinho de Arruda Ortega, Maria Aparecida Marcato, Elza 

Geralda da Silva, Gilcinéia Silva do Nascimento Rufino, Simone Costa 

Soares Gonçalves, Maria Anita Pereira de Mello

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, José Valnir Texeira 

- OAB:3624/MT

 Vistos.

Tendo em vista as informações constantes à fl. 152, no tocante a recusa 

da carta precatória devido à implantação do sistema Processo Judicial 

Eletrônico, EXPEÇA a Secretaria de Vara a presente missiva, atentando-se 

detidamente ao enunciado descrito no “caput” do artigo 15, bem como ao § 

1° do aludido artigo da Resolução TJ-MT TP N. 03 de 12 de Abril de 2018.

Às diligências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128367 Nr: 4261-82.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Dickmann

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

DPVAT S/A

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

OAB:20251/O/MT

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Às fls. 186/187 verso a parte Executada peticionou requerendo a extinção 

do feito, nos termos do art. 924, inciso I do Código de Processo Civil.

 À fl. 195 a parte Exequente informou que a obrigação foi cumprida em sua 

integralidade. Bem como, pugnou pela expedição de alvará do valor 

depositado às fls. 188v/189, em favor da mesma.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada cumpriu com a obrigação, 

o processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente poderá 

ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação de 

impugnação ou recurso, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado às fls. 

188v/189 para a conta indicada à fl.194, observando o respectivo 

dispositivo.

CONDENO a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3249 Nr: 172-46.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Performance Comércio da Moda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira  - 

OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, Mírian Correia 

da Costa - OAB:6361

 Vistos.

1) Por ora deixo de analisar o pedido de fl. 646, diante da ausência de 
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cálculo da dívida atualizado.

2) INTIME-SE a parte Exequente, para que no prazo de 15 dias, apresentar 

cálculo da dívida atualizado.

Após, conclusos.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92849 Nr: 1072-38.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enseleng Engenharia e Serviços Especiais 

Ltda

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

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório da executada carreado aos autos às fls. 40-41, 

DETERMINO a intimação da Fazenda Pública Municipal, ora exeqüente, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos, 

para manifestar-se acerca do referido, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme prevê o art. 437, §1° do CPC/15 c/c art. 183 do mesmo diploma 

normativo.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108634 Nr: 4091-81.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente, na pessoa de seu procurador, a fim de que, nos 

moldes do § 1°, do art. 437 do CPC manifeste-se nos presentes autos, no 

prazo de 15 (dez) dias, pugnando o que por direito entender, no que 

concerne a impugnação a execução de fls. 106/109.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4514 Nr: 413-15.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Antonio Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bazzo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, DETERMINO a REMESSA dos autos 

ao ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4849 Nr: 574-25.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Antonio Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bazzo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, DETERMINO a REMESSA dos autos 

ao ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4655 Nr: 489-39.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Celso Carneiro Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Barbosa Zamproni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT/8.358-B, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Vistos.

Em que pese o exequente ter consignado o valor atualizado do débito, 

todavia não juntou aos autos a planilha de débito. Desta feita, antes de 

analisar os pedidos de fls. 229-230, DETERMINO a intimação do exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, aporte aos autos a referida planilha 

de débito atualizada.

Após, conclusos.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113022 Nr: 1596-30.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa Pinheiro, Benedita Gomes Pinheiro, 

Denilce Gomes Pinheiro Ding, Denilson Gomes Pinheiro

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação 170, bem como, a determinação de fl. 166, a 

qual consta o percentual de 40% no que diz respeito aos honorários 

contratuais de fl. 148 e considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 

68, de 3 de maio de 2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará 

judicial somente poderá ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para 

apresentação de impugnação ou recurso, REESPEÇA-SE alvará no 

montante pertinente à parte autora e à advogada desta (honorários 

contratuais nos termos em que determina na referida decisão de fl.166), 

observando o respectivo dispositivo.

Após a expedição dos Alvarás Judiciais, voltem-me conclusos para 

liberação e prolação de sentença extintiva do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102173 Nr: 3661-66.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Botelho de Souza, MEBD, AD, Ana Lúcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Didoni - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, JULIANO DOS SANTOS CEZAR - OAB:14428, Juliano 

Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar 

- OAB:16.239-O, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) ACOLHO a manifestação Ministerial de fls. 96/98. LAVRE-SE termo 

circunstanciado, nos termos do artigo 620 do CPC.

2) Outrossim, INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar GUIA-ITDC quitada conforme manifestação de fl. 75, bem 

como, juntar aos autos certidão de inexistência de testamento, expedida 

pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, 

nos moldes do que estabelece o artigo 2º do Provimento de nº 56/2016 do 
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Conselho Nacional de Justiça.

3) Depois de juntada a GUIA-ITDC quitada, INTIME-SE a Fazenda Pública 

Estadual para manifestar-se sobre o aludido adimplemento tributário.

4) Após, INTIME-SE a Fazenda Pública Federal para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

5) Depois de tudo cumprido, vista dos autos ao Ministério Público, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142284 Nr: 4223-36.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele de Oliveira Marques

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

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

autos, acerca da avaliação médica de fls. 73/74.

INTIME-SE.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95163 Nr: 3494-83.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz de Menezes Martins, Rodrigo de Menezes 

Martins, Marly Quirino de Menezes, Ronaldo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVA SICREDI/ SA

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MS 13.116, Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:5871-MS

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

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

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

custas processuais no importe de R$ 7.702,90 (sete mil e setecentos e 

dois reais com noventa centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 189. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 3.851,45 (tres mil e oitocentos e cinquenta e um reais com quarenta e 

conco centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 3.851,45 (tres 

mil e oitocentos e cinquenta e um reais com quarenta e cinco centavos) 

para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137217 Nr: 1513-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Icatu Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz de Menezes Martins, Rodrigo Menezes 

Martins, Marly Quirino de Menezes, Ronaldo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

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

OAB:5091-B

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

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

embargante para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento da Taxa 

Judiciária no importe de R$ 3.662,37 (tres mil seiscentos e sessenta e dois 

reais com vinte e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 461.

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

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

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

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

Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai 

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

protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ) e anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 19580 Nr: 2287-64.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o subscritor de fl. 110, Nilton Nunes Gabriel, acerca da decisão que 

deferiu vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002009-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO CANDIDO MOREIRA (AUTOR)

DIVINA MARIA DE ARAUJO MOREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

José Alves da Silva (CONFINANTES)

Luiz Antonio Francisco, (CONFINANTES)

Eventuais Interessados (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1002009-84.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: NIVALDO CANDIDO MOREIRA e outros Parte 

Requerida: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Pessoa(s) a ser(em) citada(s) Eventuais 

Terceiros Interessados. Data de Distribuição da Ação: 31/05/2018 

11:46:23. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) Eventuais Terceiros e 

Interessados, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos desta ação de usucapião, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, 

para, nos termos do artigo 259, I, do CPC, contestarem, caso queira. 

RESUMO DA INICIAL: O requerente, com fulcro no art. 1.238, p.ú, do CC, 

ingressou com AÇÃO DE USUCAPIÃO em face do requerido pelos 

seguintes motivos: Nos anos 80, no auge das políticas para o povoamento 

da região extremo norte do Estado de Mato Grosso, o Governo Federal 

transferiu a área que corresponde atualmente o Município de Carlinda/ MT 

em favor da ora requerida Cooperativa Agrícola de Cotia , para que 

fizesse o povoamento do então Distrito de Carlinda/ MT. A ora requerida 

Cooperativa Cotia iniciou o povoamento do Município de Carlinda/ MT, 
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sendo que ainda nos anos 80 e 90 vendeu vários lotes às famílias que se 

mudaram para referida localidade, muitas vindas da região Sul do País. 

Houve o povoamento do Município de Carlinda/ MT, entretanto, a população 

colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não foram agraciadas com 

os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de Registro de Imóv eis da 

Comarca de Alta Floresta/ MT , recebendo tão só recibo de quitação pela 

aquisição dos lotes urbanos. O empreendimento da ora requerida 

Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se esperava, sendo que a 

mesma fechou su as portas na cidade de Carlinda/ MT nos anos 90. A 

atual questão fun diária d o Município de Carlinda/ MT é de alta 

complexidade, uma vez que população carlindense não detém o titulo de 

propriedade de seus lotes. Feit a essa breve introdução, necessária para 

elucidar a problemática envolvendo a questão fundiária de Carlinda/ MT, 

transcrevo os fatos que fundamentam o pedido inicial . Os requerentes 

são conviventes e legítimos possuidores do imóvel rural, com área de 

500,00 m² ( quinhentos metros quadrados) , identificado pelo lote nº 03, 

quadra R - 2, loteamento denominado Embrião Urbano Car linda , situado 

no núcleo urbano do município de Carlinda / MT, objeto da matrícula n.º 

1.403 , Livro 2 - G , do CRI da Comarca de Alta Floresta/ MT. O imóvel está 

registrado no CRI da Comarca de Alta Floresta/ MT em nome da ora 

requerida Cooperativa Agrícola de C otia , conforme inclusa cópia da 

matrícula. Ocorre que, no dia 14.08.1985 , a requerida vendeu o lote objeto 

da lide ao sr. João Delfino, sendo que na sequência, em 25.01.2002 , o 

objeto da lide fora adquirido por Odersides da Silva, conforme procuração 

feita, dando indícios de que houve a compra e venda. Posteriormente, em 

02.10.2006 , há indícios de que o r. lote fora vendido para o sr.Carlos 

Roberto Ferreira de Souza, conforme procuração em anexo, mais 

precisamente em 19.01.2011, fora repassado ao sr. Nivaldo Candido 

Moreira, ora requerente, o r. lote através de contrato de Compra e Venda 

de Imóvel Urbano. Portanto, o s requerente s detém a cadeia possessória, 

do lote urbano há mais de 1 5 anos, sendo que a posse sempre foi 

exercida de forma ininterrupta e pacifica. Corroborando com os fatos, 

segue em anexo dados que comprovam o vínculo do requerente com o 

imóvel, tais como conta de energia em nome dos requerentes , 

comprovante de IPTU e demais documentos que comprovam que o s 

requerente s detém a cadei a possessória do lote urbano. 

Despacho/Decisão: Vistos. 1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 2) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por 

hora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do 

Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias, 

e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 

344, do CPC. 4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo 

autor, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal. 5) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei 

nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem 

interesse na causa, os representantes da União, Estado e Município, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 4 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito. ADVERTÊNCIA: a) PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, eis que os não impugnados 

serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 

344, do CPC. Alta Floresta-MT, 21 de junho de 2018 MIRIAM RODRIGUES 

DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001000-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001000-24.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ELIAS PEREIRA DA ROCHA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 11 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDJALMA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000797-28.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDJALMA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas deixam 

dúvida quanto à legalidade ou não da inclusão do nome do autor em 

cadastro de inadimplentes pela ré. Apesar de aduzir na exordial que 

desconhece a origem da anotação, em audiência de conciliação afirmou 

que já manteve relação jurídica com a requerida. Ainda, vê-se que a ré 

trouxe aos autos faturas correspondentes ao tempo da anotação, cujos 

valores se aproximam do lançado na inscrição em testilha. Desse modo, e 

em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 26 DE JULHO DE 2018 às 

14h00min. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDJALMA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000797-28.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDJALMA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas deixam 

dúvida quanto à legalidade ou não da inclusão do nome do autor em 

cadastro de inadimplentes pela ré. Apesar de aduzir na exordial que 

desconhece a origem da anotação, em audiência de conciliação afirmou 

que já manteve relação jurídica com a requerida. Ainda, vê-se que a ré 

trouxe aos autos faturas correspondentes ao tempo da anotação, cujos 

valores se aproximam do lançado na inscrição em testilha. Desse modo, e 

em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 26 DE JULHO DE 2018 às 

14h00min. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GOMES FERNANDES (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

julho de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001431-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001431-92.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ILDA SILVA DOS SANTOS Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 15 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002619-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002619-86.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JEANE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida e requer a extinção do feito. Já a credora requer o levantamento do 

valor depositado judicialmente, bem como pugna pela intimação do 

executado para pagar o valor remanescente, conforme consta no evento 

retro. Assim, intime-se o devedor para, em 48 horas, manifestar sobre o 

pedido de levantamento de valor, nos termos do Provimento nº 

68/2018-CNJ. Em caso de anuência tácita ou expressa do executado, 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

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

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se o credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. 

Efetuada a liberação de valor em prol do advogado, intime-se 

pessoalmente a parte credora acerca da liberação de valor em favor do 

seu advogado constituído nos autos, nos termos da CNGC/MT. Intime-se, 

ainda, o executado para, em cinco dias, efetuar o pagamento do montante 

remanescendo do débito, indicado pelo credor no evento nº 13480905. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE SURIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12448677, sob pena do referido débito ser 

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

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO THOMAZ HUBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12568969, sob pena do referido débito ser 

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

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES ARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12584488, sob pena do referido débito ser 

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

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDO VIEIRA LOIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12590157, sob pena do referido débito ser 

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

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12585674, sob pena do referido débito ser 

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

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010297-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MANOEL DA SILVA 00644481188 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVEX BRASIL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES E SILVA OAB - RJ0136630A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010297-67.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EDSON MANOEL DA SILVA 

00644481188 EXECUTADO: AVEX BRASIL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA Vistos. Defiro o pedido de restrição judicial de 

veículos registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, 

o que já foi feito em gabinete, sendo que na consulta não foram 

encontrados veículos registrados, consoante extrato anexo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos, em 10 (dez) dias, 

indicando bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MF TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000519-27.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MF TRANSPORTES EIRELI - ME 

REQUERIDO: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA Vistos. Ausente 

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

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC. I - Mérito 

No mérito, alega a autora que em 05/12/2017 efetuou uma compra junto a 

empresa requerida no importe total de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 

reais), cujo pagamento fora parcelado em três vezes, mediante emissão 

de duplicatas, com pagamentos respectivamente para os dias 

04/01/20018, 03/02/208 e 05/03/2018. Afirma que devolveu parcialmente a 

mercadoria, razão pela qual fora emitida nota fiscal de devolução no 

importe de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), ficando 

acordado entre as partes que em deveria ser efetuado um pagamento no 

importe de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) com a 

consequente baixa da primeira duplicata (emitida no importe de R$ 884,00). 

Salienta que procedeu da forma orientada, contudo, fora surpreendida 

com o protesto do aludido título. Por seu turno a ré alega que o protesto é 

devido, uma vez que a autora procrastinou na devolução física da 

mercadoria, não o fazendo quando da emissão da nota fiscal de 

devolução correspondente, ocorrido em 20/12/2017. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que a autora desincumbiu-se do 

seu ônus processual, nos termos do artigo 373, I, do CPC, porquanto, os 

documentos que instruíram a exordial comprovam suas alegações. Com 

efeito, a troca de e-mails entre as partes encartada ao ID nº. 12001027 – 

Pág. 5 demonstra que no dia 06/12/2018 a autora recebeu da ré um e-mail 

remetendo a nota fiscal dos produtos adquiridos bem como os boletos 

correspondentes. Ainda, o ID nº. ID nº. 12001027 – Págs. 8 e 9 aponta que 

que aos 05/01/2018 fora enviado pela requerida à requerente novo e-mail 

cujo conteúdo constava “Foi emitida a nota de devolução parcial nº. 2, 

sendo assim efetuei a baixa do título na nf 52931-01, ficando assim um 

saldo de R$ 419,00 na primeira parcela, solicito por gentileza efetuar o 

pagamento através dos dados bancários conforme abaixo, titulo venceu 

em data de ontem 04/01, demais parcelas efetuar o pagamento normal”. No 

dia 08/01/2018 fora efetuado o pagamento conforme se vê do ID nº. ID nº. 

12001027 – Págs. 7 e 8, e enviado comprovante a ré, que em resposta 

enviada no mesmo dia, confirmou o recebimento do comprovante 

mencionado. Contudo, a certidão de ID nº. 12001156 comprova que o título 

em testilha fora protestado aos 10/01/2018, portanto, após o pagamento 

da dívida (08/01/2018). Notas fiscais de compra e de devolução anexadas 

ao ID nº. 12000843. Consigno que a ré não cumpriu o ônus probatório que 

lhe recai, estabelecido pelo artigo 373, II, do CPC, sendo certo que apesar 

de alegar que a autora não enviou efetivamente a mercadoria que afirmou 

ter devolvido, não comprovou sua alegação, inclusive, sequer informou 

quando então teria recebido tal produto. Entrementes, vê-se que da troca 

de e-mails havida entre as partes não se vislumbra qualquer alegação 

quanto ao atraso ou não na devolução da mercadoria, restando afastada 

tal teoria. Independente da demora do cartório para proceder o 

levantamento do protesto, fato é que este ocorreu quando a dívida já havia 

sido paga, não prosperando a alegação da ré de que a culpa é do 

Cartório. Desse modo, conclui-se que a apresentação do protesto é 

indevida, porquanto a dívida estava paga. Quanto ao dano moral 

pretendido pela autora, é cediço geral que a pessoa jurídica também pode 

sofrê-lo, consoante previsão da Súmula 227 do SJT. Nos termos da mais 

abalizada jurisprudência acerca do tema, para a configuração do dano na 

espécie, inclusive, é prescindível a prova cabal do abalo de crédito, com a 

impossibilidade de contratações de empréstimos ou compras a prazo, 

cabendo, ao ofendido comprovar, apenas, a indevida negativação e a 

existência da constrição cadastral, elementos suficientes para tornar 

certo o dever de indenizar, independentemente, de qualquer outro 

requisito. Neste rumo, verbis: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 
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PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. O 

protesto indevido de título de crédito configura dano moral in re ipsa, 

devendo a parte lesada ser indenizada, se inexistentes registros 

desabonatórios anteriores em seu nome, como se verifica no caso em 

tela. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70066491390 RS , Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 24/09/2015, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2015). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) em razão do valor apontado como indevido, e por deixar a 

instituição financeira de agir com a cautela necessária antes de protestar 

título apresentado sem confirmar minimamente e existência e licitude da 

dívida. II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo os termos e prazos da 

liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO no valor de R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais) e 

determinar o cancelamento definitivo do protesto de título nº. 52903101, 

PROTOCOLO Nº. 177509, (ID nº. 12001156); b) CONDENAR a requerida 

pagar em favor da autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir do evento danoso (artigo 398 CC). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001138-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE GOIS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001138-88.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: EDMILSON DE GOIS ALVES 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Cumpra-se integralmente o determinado na decisão 

constante do ID n.º 10384262. Intimem-se, devendo a parte executada ser 

intimada na pessoa da advogada indicada na petição aportada no ID n.º 

11494039. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001308-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEURI DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001308-94.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. EXECUTADO: DIEURI 

DOS SANTOS PEREIRA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001043-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12664904 e 12664900, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a 

requerente, ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar 

comprovante de endereço no seu nome, sob pena de extinção da ação 

sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de 

abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002949-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002949-83.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

embargos à execução propostos pelo Estado de Mato Grosso, objetivando 

a retificação do cálculo apresentado pela parte exequente, notadamente 
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em relação aos juros de mora (termo inicial e taxa de incidência). Instado a 

manifestar, o exequente apresentou novo cálculo, observando os índices 

alegados pelo embargante (juros 0,5% ao mês a contar da citação) 

sanando, pois, os vícios apontados pelo embargante. Assim, com fulcro 

no art. 920, inciso II, do CPC, acolho os embargos apresentados pelo 

executado e HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor no 

Id. num. 11610925 - pag. 3. Intimem-se as partes acerca da homologação 

do cálculo. Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, 

solicite-se, através do e-mail calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração 

do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário Alta Floresta/MT, 8 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002905-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002905-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista 

a manifestação do exequente no ID nº 11611431, na qual concorda com 

as alegações do embargante, julgo procedente os embargos à execução 

e, por conseguinte, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo 

Estado de Mato Grosso no ID nº 11269471. Intimem-se as partes acerca 

da homologação do cálculo. Na sequência, certificado o trânsito em 

j u l g a d o  d a  d e c i s ã o ,  s o l i c i t e - s e ,  a t r a v é s  d o  e m a i l 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do cálculo de liquidação 

do débito, encaminhando-se os documentos relacionados no art. 3º, § 1º e 

no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o 

cálculo, expeça-se Ofício Requisitório diretamente ao ente público, na 

pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os 

documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 de maio 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARANOSKI PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001250-23.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALINE BARANOSKI PIOVESAN 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 13199894), não 

compareceu à sessão de conciliação designada, consoante termo juntado 

na movimentação de ID n.º 13654657. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e anexou declaração de hipossuficiência (ID nº. 

12965403), e por tais razões deixo de condená-la no pagamento de 

custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC 

combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, ante a explanação alhures 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se, lembrando que caso a 

parte autora não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a 

intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Consoante 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

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

Floresta/MT, 15 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES ARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001053-05.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO RODRIGUES 

ARCARI REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração com caráter infringente movido por Rodrigo Rodrigues Arcari 

contra a sentença de ID nº. 11917132, impugnados pela embargada em 

petitório de ID nº. 12860950. É o necessário. DECIDO. O embargante 

defende a incidência de omissão na sentença guerreada, porquanto não 

considerou a tese de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso em 

comento, em decorrência da inexistência de inscrição anterior e ilegalidade 

das demais negativações em nome do autor. Com efeito, é certo que a 

decisão estatal constou: “(...) Contudo, no presente caso não há que se 

falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não 

existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem 

outras negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à discutida 

na lide. Observa-se no documento juntado no ID n.º 6136917, que além da 

negativação discutida nos autos há também outras 2 (duas) em 

decorrência de débitos com o Banco Itaucard. Diante de tal prova, forçoso 

concluir que a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos 

não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização 

pleiteada”. A Súmula mencionada rege que “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Contudo, analisando o documento de ID nº. 6136917 

verifica-se existência de três registros de débito em nome do autor, 

entretanto, o primeiro apontamento corresponde ao objeto da presente 

demanda, inexistindo, assim, a preexistência tratada pela referida súmula. 

Destarte, ainda que as demais inscrições fossem anteriores a discutida no 

feito, também não se aplicaria a Súmula alhures mencionada, dada a 

discussão judicial de sua legalidade, consoante afirmado pelo autor (autos 

nº. 1001054-87.2017.811.0007 e 1001056-57.2017.811.0007). Nessa 

toada, verifica-se a incidência de omissão quanto à inaplicabilidade da 

Súmula do STJ, de modo que sua correção enseja alteração na conclusão 

do processo, caracterizando o efeito infringente da peça processual 

apresentada (Embargos de Declaração). Sobre o assunto, eis o 

ensinamento doutrinário de Nelson Nery Júnior: “Caráter infringente. Os 

EmbDcl pode ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados 

para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) 

extirpação da contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a 
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consequência do provimento dos EmbDcl, mas não o seu pedido principal, 

pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos 

EmbDcl”. (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson 

Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 2.279). Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). Como dito, inaplicável a Súmula 385 do STJ, dada a 

inexistência de inscrição anterior. Cinge-se da exordial que o autor pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de inscrição em cadastro 

de inadimplente realizada pela requerida em 17/07/2013, no total de R$ 

494,21 (quatrocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos), tendo 

a sentença declarado sua inexigibilidade. Procedente, portanto, o dano 

moral pretendido, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE – FURTO DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO IN 

RE IPSA – DISCUSSÃO JUDICIAL DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 DO STJ — QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não incide a regra da 

Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a anotação 

preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, diante do 

ajuizamento de ação judicial para esse fim. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou. (...) (Ap 89439/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017). Subseguindo a 

linha de intelecção, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

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

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Ante o exposto, com fulcro no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos para sanar omissão na sentença guerreada, a fim de 

considerar a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, de 

modo que JULGO PROCEDENTE, em parte o pedido autoral, nos termos do 

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

pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

16 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FERREIRA VOBEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMO CONSULTORIA E INSPECOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010374-76.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDILSON FERREIRA VOBEDO 

REQUERIDO: CARMO CONSULTORIA E INSPECOES LTDA - ME Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida/executada 

inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme informado na 

certidão de ID n.º 13311115. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente 

CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BAUMGARTEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, para se manifestar com 

relação a petição de ID nº 13811392, e requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

julho de 2018, às 15:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)
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EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSANA CARDOSO MEYER (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

julho de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIVAL FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

julho de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010265-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIMA TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA DE CARLI OAB - MT0009469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010265-62.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LIMA TRANSPORTES LTDA - ME 

EXECUTADO: EUGENIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 

12355875), contudo, se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 

13649597. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável 

duração do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado 

que esta não praticou os atos processuais que lhe competem e 

indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010615-84.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa 

de seus representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 

13612083, bem como para indicar os dados bancários: número da conta 

(corrente), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores. Alta 

Floresta - MT, 25 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010994-25.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR CAITANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON VALERIO VIEIRA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

13642642, bem como para requerer o que entender adequado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta 

Floresta, 25 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

13642642, bem como para requerer o que entender adequado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta 

Floresta, 25 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002941-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILDA AZEVEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

VALDINEIA APARECIDA PERES (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da juntada da Certidão do ID – 

13833974/13833996, bem como para indicar o endereço do requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior citação e intimação para audiência 

de conciliação. Alta Floresta, 25 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI TIBES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANDRIO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO DA SILVA 04042599109 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)
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RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREEGER EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000455-17.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO DA SILVA 

04042599109 REQUERIDO: FREEGER EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI 

- ME Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando o 

cumprimento de obrigação de fazer consistente na restituição do valor por 

produto não entregue pelo requerido ao autor. Afirma o autor que no dia 

22/01/2018 adquiriu do requerido uma vitrine confeitaria refrigerada, no 

valor de R$ 3.750,94, no entanto, até a presenta data não recebeu a 

mercadoria. Pois bem. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira 

hipótese será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, 

restam evidenciados os elementos da tutela de urgência legalmente 

previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade de seu 

direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; bem como 

demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois o atraso na entrega 

ocasiona, sem sombra de dúvidas, prejuízos à parte autora. Verifica-se, 

ademais, que o documento acostado no ID 11904089 indica que a parte 

autora efetuou o pagamento do valor do produto há cerca de quatro 

meses e os documentos juntados no Id nº 12808239 demonstram a não 

restituição do montante pago, bem como a falha na prestação do serviço 

decorrente da não entrega da mercadoria. Ademais, vê-se dos 

documentos juntados aos autos que o autor entrou em contato com a 

empresa fornecedora do produto por diversas vezes, não obtendo êxito 

no recebimento do produto e tampouco na restituição do valor. Assim, por 

estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

formulado no Id nº 12808176 para determinar que a parte requerida 

restitua ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor pago pelo produto 

não entregue, no montante de R$ 3.750,94. Após a indicação do atual 

endereço do requerido pelo autor, INTIME-SE e CITE-SE a parte reclamada, 

a fim de comparecer à audiência de conciliação a ser designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 150673 Nr: 1265-43.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:MT/16.325

 Intimação do advogado André Muniz Ribeiro para no prazo legal 

apresentar resposta à acusação.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002472-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002472-60.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: GENESIO ROCHA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por danos 

morais ajuizada por GENESIO ROCHA, em face de OI MÓVEL S/A. Consta 

da inicial, em suma, que o requerente em 12/01/2017 ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

com pedido de tutela antecipada de urgência sob o 

nº1000099-56.2017.8.11.0007, a qual tramitou perante este juízo, onde a 

mesma foi julgada e sentenciada em seu favor, dada a inexistência de 

relação jurídica entre as partes. Desta feita, requer a restituição em dobro 

dos valores que alega ter pago, bem como ao pagamento de indenização a 

título de danos morais. Com a inicial vieram os documentos de Id 

9801235/9801273. Recebida a inicial (Id 10122887), foi realizada audiência 

de conciliação, todavia, este restou infrutífera. Assim a requerida, ofertou 

contestação (Id 10854301), alegando preliminarmente, a coisa julgada, 

visto que o próprio autor destacou em sua inicial que autor já promoveu 

ação em desfavor da requerida, a qual requereu a declaração de 

inexistência de débito, bem como ao pagamento de indenização a título de 

danos morais, a qual foi julgada procedente; a possível incompetência 

territorial, diante da ausência de comprovante de endereço da parte 

autora. No mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação no Id 11644826. Após, vieram-me conclusos 

os autos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Novo 

Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade 

de dilação probatória. Primeiramente, quanto a preliminar de coisa julgada, 

em que a Requerida requer a extinção do feito nos termos do artigo 485, 

V, do CPC, conforme dispõe o artigo 337, inciso VII e §§1º e 4º do CPC, 

verifico que merece prosperar, vejamos. Ao analisar os autos, foi possível 

verificar que a parte Autora havia, anteriormente, ajuizado outra AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA, a 

qual foi julgada procedente, sendo que, a título de danos morais, foi paga o 

valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como julgada a total 

procedência da referida (1000099-56.2017.8.11.0007), ocorrendo o 

trânsito em julgado da sentença em 26/06/2017. Na presente demanda o 

autor pugna pela Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais, 

instruindo o feito com os mesmos documentos e alegações da ação 

anterior, como é possível verificar, inclusive, que as demandas versam 

sobre o mesmo número de telefone, ou seja, o número 66 98461-6909. 

Outrossim, mesmo após a sentença proferida naquelas autos 

(1000099-56.2017.8.11.0007), o Autor ajuizou a presente ação, sendo 

esta ajuizada em 11/05/2018, versando sobre as mesmas partes, causa 

de pedir e pedido, o que configura discussão de causa já decidida e 

acobertada pelo manto da coisa julgado material, como bem manifestou a 

parte Requerida. A coisa julgada é uma garantia constitucional e encontra 

amparo no artigo 5º inciso XXXVI da Constituição da República Federativa 

do Brasil, conhecida também como Carta Magna, a saber: “A Lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” E 

ainda nos artigos 467 a 474 do Código de Processo Civil. Assim, o Autor 

está impedido de repropor demanda idêntica, devendo os presentes autos 

serem extintos, esse é o entendimento jurisprudencial, vajamos: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. SENTENÇA PROCEDENTE. AÇÃO IDÊNTICA TRANSITADA EM 

JULGADO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADO. 1. O art.467 do CPC dispõe 

que ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada e esta já tenha sido decidida por sentença de que não caiba 

recurso, sendo tal matéria passível de conhecimento de ofício pelo juiz. 

Demais, o art.474, do CPC reza que “passada em julgado a sentença de 

mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e 

defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição 

do pedido”. 2. No caso dos autos, ficou demonstrado pelos documentos 

juntados aos autos que a parte autora ajuizou ação idêntica, tendo, tal 

feito, inclusive, sido julgado procedente na primeira instância e, neste 

Tribunal, teve baixa definitiva para a origem, com remessa em 22/04/2010. 

3. Sendo assim, não é possível discutir-se novamente a matéria, ainda que 

deduzida nova alegação da parte, porquanto houve pronunciamento 

expresso do Judiciário a respeito do assunto (0002619-68.2009.4.01.9199 
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– 2009.01.99.001119-1/MG), com procedência da pretensão e acórdão 

transitado em julgado. Reconhecida, do ofício, a ocorrência de coisa 

julgada. Sentença anulada. Extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art.267, V, do CPC. Prejudicadas a apelação e a remessa 

oficial. (Processo AC00578449720144019199 – Órgão Julgador Primeira 

Turma. Publicação 23/03/2015, Julgamento 05 de agosto de 2015 – Relator 

JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO) PROCESSUAL 

CIVIL. COISA JULGADA. AÇÕES COM ELEMENTOS IDÊNTICOS. 

CONFIGURAÇÃO. 1.Configura-se a res judicata quando há identidade de 

partes, pedido e causa de pedir entre uma ação e outra, anteriormente 

proposta, já definitivamente julgada. 2.Hipóteses em que o feito ora 

analisado possui elementos idênticos aos da ação cujo decisum transitou 

em julgado, caracterizando-se a coisa julgada. 3.Remessa oficial provida. 

Apelação prejudicada. (Processo REEX22467520144059999 – Órgão 

Julgador Terceira Turma, Publicação 30/07/2014 – Julgamento 17 de julho 

de 2014 – Relator Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria) 

Logo, há coisa julgada quanto as matérias alegadas nos presentes autos, 

eis que decididas DEFINITIVAMENTE com o trânsito em julgado da ação de 

código número (1000099-56.2017.8.11.0007). ISTO POSTO, JULGO 

EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso V do Código de Processo Civil, diante da coisa julgada. Isento o 

autor do pagamento das custas processuais, visto que beneficiário da 

justiça gratuita. De outro norte, CONDENO o Autor ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Intimem-se. 

Certificado o transito em julgado, translade-se cópia desta sentença aos 

autos em apenso. Ademais, após o transito, caso não seja requerido o 

procedimento de cumprimento de sentença quanto à verba honorária, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes. Alta 

Floresta/MT, 11 de maio de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003069-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL RAMOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003069-29.2017.8.11.0007 DORIVAL RAMOS RODRIGUES 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas as partes para manifestação nos presentes autos acerca do 

laudo pericial ID 13541921, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 24 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1001438-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001438-16.2018.8.11.0007. AUTOR: 

LUCIANO MARTINS DA SILVA RÉU: SILMARA RIBEIRO DA CRUZ TERMO 

DE AUDIÊNCIA Processo: 1001438-16.811.0007 Tipo de Audiência: 

Conciliação Requerente: Luciano Martins da Silva Requerido: Silmara 

Ribeiro da Cruz Data e Horário: 18 de Junho de 2018, às 17hrs00min. 

PRESENTES Juiz de Direito: Antônio Fábio da Silva Marquezini. Promotor: 

Daniel Carvalho Mariano OCORRÊNCIAS Apregoada a audiência, 

constatou-se a ausência das partes, visto que as partes protocolaram 

acordo, conforme ID nº 1370397, bem como de seus patronos. Ocorrência 

1: notou-se a falta de procuração da advogada da parte requerida. 

Ocorrência 2: Proferida homologação, notou-se que há falha na 

representação da requerida, dessa forma mantem-se a homologação visto 

que a parte e sua patrona assinaram o acordo conjuntamente, entretanto, 

para se evitar futuras alegações de irregularidade, junte a advogada da 

Ré a procuração para regularização de sua representação, no prazo de 

10 (dez) dias. Após, o Ministério Público concordou com os termos do 

acordo. DELIBERAÇÕES Em seguida o Juiz proferiu a seguinte decisão: 

“Vistos. 1- HOMOLOGO o acordo apresentado pelas partes, dessa forma 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 2- Expeça- 

se oficio para o órgão encarregado do Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso para que efetive os descontos em folha nos termos do item 

4.1 do acordo, isto é, desconto de 25,45 %, exclusivamente sobre o 

subsídio do genitor, depositando o valor na conta indicada no item 4.2 do 

acordo. 3- Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Wanderléia de Albuquerque Silva, estagiária, nomeada oficial escrevente 

para o ato, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito DANIEL 

CARVALHO MARIANO Promotor Alta Floresta, 18 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129176 Nr: 4696-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdF

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

Diante do requerido às fls.74/75, intime-se a parte executada, no endereço 

apresentado nos autos para, em 15 (quinze) dias, apresentar a 

localização dos veículos encontrados via sistema Renajud à fl.56.

Com a informação não autos, proceda a penhora dos veículos descritos à 

fl. 56. Os bens penhorados devem ser avaliados e depositados em poder 

da requerida, que assumirá o encargo de depositária fiel do bem e 

exercerá o ônus de guarda-los e conservá-los, bem como de não dispor 

dos mesmos, sob pena de ser considerado depositário infiel.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120535 Nr: 7907-37.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues Mossini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Juliano Peres Peres - 

OAB:16889/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Warley Siqueira Pinto - 

OAB:19436/0-MT

 Vistos.

Diante da informação de fl.118, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127789 Nr: 3976-89.2015.811.0007

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHN CARLOS DA ROSA - 

OAB:30057, Valdomiro Dutra da Silva Junior - OAB:37576

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102476 Nr: 3883-34.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariluce Alves de Oliveira

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97010 Nr: 5518-84.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Inez Henn - ME, Odete Inêz Henn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

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

OAB:13616/MT

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 191, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, pugnando pelo que entender 

ser de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135540 Nr: 661-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz Ambrosio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JOSÉ LUIZ 

AMBROSIO DA SILVA.

À fl. 69 a parte autora peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Requerida liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas, despesas processuais, 

visto que presente ao caso o princípio da causalidade.

 Sem custas processuais.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28055 Nr: 328-87.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:16332/O MT

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

TRANSFERÊNCIA daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45509 Nr: 5220-68.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120415 Nr: 7817-29.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Ouro Verde - COMOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 125/126, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136650 Nr: 1215-51.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Comercio de Tabacos Ltda, Romildo 

Nunes da Silva, Antonio Furini

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT, Vinicius Manoel - OAB:19532-MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103780 Nr: 5518-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdências dos Funcionários do Banco do 

Brasil - previ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Cruzeiro Dias, Jairo Celeste Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Sheilla de Oliveira - 

OAB:32.682/DF, Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785/DF, 

Marina Alves Coutinho - OAB:51.021/DF, Paulo Fernando Paz 

Alarcón - OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das explanações e documentos apresentados nos autos, em 

caráter excepcional, DEFIRO a citação por edital dos Executados.

Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelos 

executados citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, 

como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante 

a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Com a manifestação do curador especial, dê-se vista dos autos à 

exequente para manifestar, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61445 Nr: 1070-39.2009.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Pedroso Marques, Thais Pedroso Marques, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bueno Marques - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5730 Nr: 958-85.2000.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 805 Nr: 23-79.1999.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129761 Nr: 5005-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivens Ortigari Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Severo Moreira Fontana

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 Vistos.

Diante do pedido de fls.92/95 e documentos de fls.96/106, intime-se a 

parte exequente para, em 15 (quinze) dias, manifestar no feito.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109836 Nr: 5364-95.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz e Rezende Ltda-Me, Alexandre 

Servelhere de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls.149, considerando que o exequente esgotou os 

meios disponíveis para localizar bens do executado passíveis de penhora, 

determino a localização de bens via sistema INFOJUD e RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência bens e/ou valores e veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a realização da penhora, nos 

termos requeridos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138351 Nr: 2091-06.2016.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Ornelas do Amaral Sampaio

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem 

nos Autos a data do adimplemento TOTAL da dívida executada.

Após, voltem-me os autos conclusos para suspensão do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 30839 Nr: 1380-21.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva Antunes, Maria das Dores 

Silva, Rosa Hatori da Silva, Maria Aparecida Silva, Marines Hatori da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fernandes da Silva, Antonia 

Rodrigues da Silva, José Carlos Emídio, Joelma da Silva

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

OAB:5091-B

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

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

 Vistos.

Diante da certidão de fl.323, após intimada, a parte autora quedou-se 

inerte para a continuidade do feito, assim, DETERMINO a suspensão do 

processo e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO, pelo período de 90 

(noventa) dias, nos termos do artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente 

a qualquer momento solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, se nada for 

requerido, voltem-me conclusos para a extinção do feito pelo abandono.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 36384 Nr: 2041-63.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Durante - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 236).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120101 Nr: 7572-18.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Tributini de Liri, Paulo Triburtini de Liri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Wagner Jeferson Miranda - OAB:201146

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

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o Escritório de Contabilidade DK Escala Organização Contábil 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários 

advocatícios, sob pena de nomeação de outro perito judicial em 

substituição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127364 Nr: 3756-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUSADA JURUENA LTDA ME, RAYANNE DA 

COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 74, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111061 Nr: 6665-77.2013.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Porecatu-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eufrásio Fávero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Coelho da Silva - 

OAB:32.810 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Tillvitz - 

OAB:35.881-PR, MARCO AURELIO GRESPAN - OAB:32067, OSVALDO 

PESSOA CAVALCANTI E SILVA - OAB:20526/PR

 Vistos.

MATENHO a decisão de fl. 188 por seus próprios fundamentos. No mais, 

CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 170.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 4151-64.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Gamba da Silva, Dirlei Gamba de Brito, 

Audemilson Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.120/121, pelos motivos já expostos na decisão de 

fls.114/114-v.

Para tanto, determino o desbloqueio da conta do Sr. Audemilson Alves de 

Brito, de fl.106, que será feito em gabinete, conforme comprovante em 

anexo.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl.114-v.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63919 Nr: 2918-61.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Rocha Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 
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por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 4238-49.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Athenora Maria Domingos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.Nesta linha segue a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS 

- AG: 70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 29866 Nr: 1064-08.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A

 Vistos.

Diante da hipossuficiência da Parte, deixo de determinar o recolhimento 

das taxas judiciárias.

Por fim, defiro o prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte instrua os 

autos com os documentos necessários para dar continuidade ao feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113035 Nr: 1608-44.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia da Silva Davanço

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143612 Nr: 4945-70.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gomes dos Santos

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121429 Nr: 281-30.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS, MNdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 49, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122143 Nr: 685-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmara Maria da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 92006 Nr: 624-65.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Alberton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Ferreira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

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

OAB:3298-A

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124664 Nr: 2165-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO DE AZEVEDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 103), DETERMINO a suspensão do processo por 

30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132586 Nr: 6583-75.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Schervinski Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Canal - OAB:13578-A/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT

 Vistos.

 Tendo em vista a expedição do alvará, JULGO EXTINTA a presente ação, 

com resolução do mérito, nos moldes dos artigos 924, inciso II e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, para que surtam os efeitos 

legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e ao pagamento de 

custas processuais.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113020 Nr: 1594-60.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo José da Conceição

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 50 de 909



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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls.128/129), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários sucumbenciais e 

contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual de 40% 

do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores serem 

depositados na conta indicada à fl.130.

Bem como, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto ao 

valor principal da parte autora, do valor de fl.128, a ser depositado na 

conta apresentada à fl.130.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124930 Nr: 2328-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Maciel Diniz

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136521 Nr: 1114-14.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gecon Gestão em Engenharia e Construções Ltda - ME, 

Carlos Victor Petterle Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 1036-59.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueu Bernardes de Souza, Max Johny 

Gomes Vieira, Altair Afonso Krepsz, N Z Máquinas Industriais, Nova Lider 

Ind. e Com. de Máquinas Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivania Benedit Souza - 

OAB:16.224-MT, Luiz Pires Rocha - OAB:13067/MT

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121680 Nr: 437-18.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA JURUENA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Acerca do parecer pericial de fls. 201/204, INTIME-SE a Parte Executada 

para que, em 15 (quinze) dias, manfieste-se nos autos, após, voltem-me 

os autos CONCLUSOS.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135627 Nr: 703-68.2016.811.0007
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schimidt, Anke Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra

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

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Stuchi Reis de 

Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Vistos. Às fls. 550/555 a Parte Autora explanou acerca da 

desnecessidade da presença pessoal do Requerente em audiência a ser 

realizada neste juízo, pelos seguintes motivos: 1) Por ser o Autor pessoa 

idosa, que possui dificuldade de locomoção; 2) Em face da representação 

do Requerente por sua filha Anke, que, por sua vez, é a detentora de todo 

o saber do ocorrido; 3) Em detrimento da celeridade e econômica 

processual, já que a expedição de carta rogatória é demorada e 

demasiadamente onerosa e, por fim, 4) Em razão do elevado custo com 

suposta viagem pelo requerente. Pugna o Requerente, ainda, pela 

redesignação da audiência para data mais próxima. O pedido veio instruído 

com os documentos de fls. 556/561. Quanto ao pedido, a Parte Ré 

manifestou-se às fls. 569/573, pugnando pelo seu desacolhimento, além 

do reconhecimento de litigância de má-fé do Autor, condenando-o ao 

pagamento de multa equivalente a 10% sobre o valor corrigido da causa, 

com fundamento nos artigos 80, IV e VI, e 81 do CPC. Pois bem. Após 

deitada análise ao caderno processual, entendo que o pedido de fls. 

550/555 deve ser TOTALMENTE INDEFERIDO. DETEMINO que o mesmo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, esclareça para qual dos países (França ou 

Alemanha) deverá ser expedida a Carta Rogatória, sob pena de 

condenação em litigância de má-fé. Com o aporte da determinação acima, 

EXPEÇA-SE a competente Carta Rogatória. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129103 Nr: 4652-37.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Popim de Caires, Maria Helena Margonato de 

Caires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Minski dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luiz Rasia - 

OAB:17.595, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Caroline Evelyn Dan Lopes - OAB:20.074

 Vistos.

Diante do ofício de fl.1.062, intimem-se as partes para manifestarem no 

feito, se houver interesse.

Se nada for requerido, ao Arquivo, conforme determinação de 

fl.1.010/1.011.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 165758 Nr: 1901-72.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liane Carla Zimpel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Pinto da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596/MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FERREIRA ROQUE - 

OAB:16630-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo: 1901-72.2018.811.0007 Cód: 165758

Tipo de Audiência: Conciliação, Instrução e Julgamento.

Requerente: Liane Carla Zimpel

Requerido: Gaspar Pinto da Costa

 Data e Horário: 18 de Junho de 2018, às 15hrs30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Antônio Fábio da Silva Marquezini.

OCORRÊNCIAS

Apregoada a audiência, constatou-se a ausência da testemunha da parte 

ré.

DELIBERAÇÕES

Em seguida o Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos.

1- Excepcionalmente, redesigno a audiência para o dia 06 de agosto de 

2018 às 15h00min, devendo o patrono do réu Gaspar Pinto da Costa 

trazer sua testemunha independente de intimação, sob pena de preclusão.

2- Cumpra – se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Wanderléia de Albuquerque 

Silva, estagiária, nomeada oficial escrevente para o ato, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131567 Nr: 6014-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Gonsalves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do endereço fornecido à fl.63, proceda-se a citação do requerido 

por meio de Carta Precatória, conforme decisão exarada às fls.26/27.

Esclareço que as diligências necessárias para o cumprimento da citação 

serão por conta da parte autora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128397 Nr: 4275-66.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

DETERMINAR que seja transferida a propriedade do lote nº 01 (um) da 

quadra CE-08, Loteamento Residencial, com área de 1.000,00 m², 

compreendido no núcleo urbano do município de Carlinda-MT, para o nome 

dos requerente Leonildo José Monteiro, mediante a comprovação do 

pagamento dos tributos pertinentes ao imóvel. Sem custas a parte autora, 

ante o deferimento da Assistência judiciária à fl. 30.Defiro, a justiça 

gratuita à requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, ante a sua condição de 

insolvência perfazer a hipossuficiência da pessoa jurídica. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE carta de adjudicação, 

servindo a mesma para transferência do imóvel.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101904 Nr: 3440-83.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de lima Dalastra

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

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

OAB:15523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 
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qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens 

deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143086 Nr: 4651-18.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lage Martins

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, vez que beneficiária da Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109664 Nr: 5183-94.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florindo Lot Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos do Devedor proposta por Florindo Lot Neto em face 

de Milton dos Santos Souza.

As partes celebraram acordo nos autos do processo 

3188-46.2013.811.0007 (Cód. 107782), na qual foi homologado um acordo 

entre as partes, dando fim a presente demanda.

Alega a parte embargante que os presentes autos pende de execução de 

honorários de sucumbência, devendo ser suspenso até o completo 

adimplemento do acordo, uma vez que cumprido o acordo estes deixarão 

de ser cobrados.

Sendo assim o presente acordo é condicionado ao total cumprimento do 

acordo celebrado no processo 3188-46.2013.811.0007 (Cód. 107782). 

Toda via, em caso de descumprimento total ou parcial os honorários 

devidos nestes autos serão integralmente executados.

Desta feita, SUSPENDO o processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

no termos do art. 313, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, para fins 

de cumprimento das obrigações assumidas pelo executado.

Depois de decorrido o prazo supramencionado retornem os autos 

conclusos para homologação.

Intimem- se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98954 Nr: 389-64.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Seigi Enokawa, Leni Enokawa, José Seyei 

Enokawa, Rossani Tauffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos.

Analisando os autos verifico que em 29/11/2017 o exequente informou, na 

petição de fls.186/189, que mesmo após a liberação dos valores 

bloqueados a parte requerida ficaria devendo o montante de R$20.567,45 

(vinte mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco 

centavos).

Sendo que, após a liberação do valor total de R$65.712,07 (sessenta e 

cinco mil, setecentos e doze reais e sete centavos) o banco exequente 

requereu o prazo de 60 (sessenta dias) para apresentar o valor 

atualizado da dívida, com a amortização dos valores levantados (fl.232).

Ocorre que, tal pedido foi deferido à fl.233, e após o deferimento do 

pedido a parte executada pugnou pelo não deferimento do prazo 

requerido.

Assim, tendo em vista que a parte executada sequer apresentou o valor 

que entende devido, INDEFIRO o pedido de fls.238/239, e DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que apresente o cálculo atualizado da 

dívida, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, com a amortização dos 

valores levantados (fl.232).

Às providências, intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14573 Nr: 89-54.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciel de Carli, Margarete de Carli, Marinês de Carli 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geci Neli de Carli - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da Inventariante e dos demais Herdeiros, somente 

resta à extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno a Parte Autora ao pagamento de 

eventuais custas processuais remanescentes. Por outro lado, por trata-se 

o feito de jurisdição voluntária, inexiste condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o 

trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108364 Nr: 3820-72.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josélia Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Unificada Paulista de Ensino 

Renovado (UNIP)

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Perboni de Carvalho 

- OAB:16.730-B, Thais Yamada Basso - OAB:308.794

 Vistos.

Processo com Alvará Judicial de nº 411197-4 e 411199-0 expedidos, 

conforme comprovantes em anexo (fls.428/429).

Assim, tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a presente execução movida por Josélia Santos Silva, contra 

Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado - UNIP, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno o executado ao 

pagamento das custas processuais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 53 de 909



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

 Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os presentes autos ao 

arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC.

Em caso de inadimplemento das custas processuais, arquivem-se os 

autos, anotando-se o nome dos devedores à margem do cadastro de 

inadimplentes do Distribuidor, nos termos da CNGC/MT, e observando o 

teor do Provimento nº 40/2014-CCJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107782 Nr: 3188-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florindo Lot Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido pela exequente (até o 

dia 11 de julho de 2018), tendo em vista o parcelamento da dívida.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se, devendo a exequente 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, informando se a parte executada 

cumpriu a obrigação, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção da presente execução e 

levantamento das penhoras eventualmente existentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37479 Nr: 2935-39.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda., Rodrigo Rahal, Andrea 

Maura Sacioto Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio do valor encontrado 

via sistema bacenjud, bem como, INDEFIRO os pedidos de fls.197/202. 

Assim, DEFIRO a transferência dos valores encontrados via bacenjud 

para a conta judicial na CEF, conforme requerido à fl.273. Intimem-se as 

partes acerca da presente decisão. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 155594 Nr: 3830-77.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeirton dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a 

implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a 

autora, com renda a ser calculada pelo INSS, desde a data da citação da 

Autarquia Previdenciária, o que faço com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC.Condeno o INSS a pagar à parte autora, após 

o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a 

data da citação do Requerido (09.03.2018, fl. 39v), corrigidas 

monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de 

juros moratórios de 0,5% ao mês.ANTECIPO a tutela para determinar ao 

INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

benefício de aposentadoria por invalidez com renda mensal a ser 

calculada pela Autarquia Federal, uma vez que presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado.Isento de custas e 

despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto 

àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 

2001.Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Número do CPF: 

603.882.581-49Nome da Mãe: Marlene Rosa dos Santos.Nome do 

segurado: Adeirton dos Santos.Endereço da segurada: Rua Nazaré, nº 

1100, bairro Cidade Alta, Alta Floresta/MT.Benefício concedido: 

Aposentadoria por invalidez.Renda mensal: a ser calculado pelo INSS. 

Data do início do Benefício-DIB: 09.03.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126884 Nr: 3489-22.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Bispo, Ari Tenutti, Maria Augusta 

de Oliveira, Ines Carine Tenutti, João Vitor de Oliveira, Jose Benjamim da 

Silva, Joaquim Rodrigues da Silva, Neide Lopes dos Reis Santos, Vivaldo 

José dos Santos, Zenaldo José dos Santos, Maria do Socorro da 

Fonseca, Natalina Loes dos Reis, João Helio Avancini, João Batista 

Fonseca, Luiz Maslawski, Marlene Silveira de Aguiar Maslawski

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 120, a fim de que este Juízo diligencie com o 

escopo de obter informações acerca da existência de inventário, eis que 

trata-se de diligência que compete à parte e não ao Estado-Juiz, assim, 

intime-se o Autor para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127272 Nr: 3702-28.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Alves Barbosa

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 79, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117413 Nr: 5485-89.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFdS, IFFdS, MFFdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, HOMOLOGO O PLANO DE PARTILHA fls.103/104 e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 
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Civil.Após o transito em julgado, LAVRE-SE o pertinente formal de partilha, 

observando-se o disposto no §2º do art. 659 do NCPC no que se refere à 

intimação das Fazendas Públicas. Sem custas e honorários 

advocatícios.Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual.Certificado 

o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5474 Nr: 200-14.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Alto Uruguai Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 279, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133205 Nr: 6859-09.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdisa Moreira de Souza Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábrica Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, 

Domani Distribuidora de Veiculos Ltda, Paloma Distribuidora de Veiculos 

Ltda

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16.846/A-MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129, Thiago Rebellato Zorzeto - 

OAB:14338-A/MT

 Portanto, INDEFIRO o pedido de redução dos honorários advocatícios 

apresentados pela empresa Real Brasil consultoria Ltda e mantenho os 

honorários periciais no valor de R$7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta 

reais). Assim, INTIMEM-SE as partes requeridas Fabrica Fiat Chrysler 

Automóveis Brasil Ltda e Paloma Distribuidora de Veículos Ltda, para 

depositarem, cada uma, metade do valor dos honorários periciais, nos 

termos do artigo 19 do CPC, no prazo de dez (10) dias. Em caso de não 

haver depósito do valor dos honorários periciais, conforme determinado 

acima, restará preclusa a presente prova e o feito será julgado sem esta 

prova.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1979 Nr: 39-04.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Leonardo Cesar Volpe Navarro - 

OAB:24,823

 Vistos.

Acerca da manifestação de fls. 211/239, INTIME-SE o Banco Exequente 

para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação da matéria arguida 

às fls. 211/239.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 153747 Nr: 2965-54.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Balbino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zineia Cardoso Bonfim

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

Araujo da Silva - OAB:8.341 MT, Elizabete Aparecida da Silveira 

Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18.983-MT

 Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o Embargante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 20%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia da presente sentença ao processo executivo, 

prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos. Em seguida, 

arquivem-se os autos com a devida baixa no Cartório 

Distribuidor.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112199 Nr: 732-89.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Soares de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 132).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144678 Nr: 5547-61.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Antonio Mendes, Eliana Regina Cecconello 

Mendes, M A Mendes Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane do Amaral - 

OAB:23772/O, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5824 Nr: 87-60.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Lemos, Zenaide Vanzella 

Lemos, Elaine Débora Bosi, Navilio Pedro Bosi, Vitor Paulo Bosi, Narciso 

Francisco Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 273, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para que a 

Exequente apresente a planilha de cálculo atualizada, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34521 Nr: 25-39.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Fernandes de Oliveira

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

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

Silva - OAB:6015/MT, JEFERSON LIMA DA SILVA - OAB:17129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a expedição de alvará de levantamento, quanto aos 

honorários contratuais, conforme já determinado na decisão de fl.204.

No mais, em relação ao valor da parte Autora, proceda-se a expedição de 

alvará de levantamento, devendo referido valor ser depositado na conta 

apresentada à fl.210, visto que a Autora deu total poder ao novo 

advogado constituído para o recebimento de valores, conforme se vê da 

procuração de fl.211.

No mais, proceda-se a habilitação do novo causídico constituído pela parte 

autora à fl.211.

Por fim, com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68468 Nr: 1435-59.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Biazus Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco do Brasil 

S/A, em desfavor de Sandra Biazus Guedes, ambos devidamente 

qualificados nos autos, ajuizada em 09/12/2014.

À fl. 170, a parte autora peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Requerida liquidou o saldo devedor, 

conforme informação prestada pela própria autora à fl.170, o processo 

será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento do pagamento de custas e honorários, visto que quitados, conforme 

informação prestada pela parte autora à fl.170.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Por fim, proceda-se a intimação da parte autora, exclusivamente em nome 

da advogada constituída, Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis – OAB/MT 

16.691/A.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 10749 Nr: 259-60.2001.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Campião Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo da Silva Gusmão - Espólio

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

OAB:18.450/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estando todas as questões decididas, por consequência, JULGO 

EXTINTO com resolução de mérito, na forma do artigo 487 do Código de 

Processo Civil o persente feito. Condeno a parte Autora ao pagamento das 

custas processuais. Tratando-se de feito de jurisdição voluntária, deixo de 

fixar honorários advocatícios, pois cada requerente deve arcar com as 

despesas referentes aos seus patronos, nos termos do art. 88 do 

NCPC.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as 

determinações supra, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 16638 Nr: 1760-15.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMrsf, JVMBrpsm, ACCdSB-rpsm

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, 

Lucineide Parreira Fraga - OAB:20.315-O / MT, Rosangela 

Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A princípio, importante asseverar que o presente feito foi distribuído em 

21 de maio de 2002, ou seja, há 16 (dezesseis) anos, encontrando-se, 

ainda, paralisado por inércia das Partes.Não obstante que o presente feito 

esteja tramitando há 16 (dezesseis) anos, ainda devem ser adotadas 

medidas necessárias no sentido de empregar a celeridade almejada, 

nesse sentido:1) Analisando os autos verifica-se que a Inventariante 

alega que foram recolhidos valores à título de ITCD, todavia, analisando os 

autos, sequer houve a juntada da guia de pagamento do imposto (fls. 

207/217), logo, DETERMINO que a Inventariante no prazo de 30 (trinta) 

dias, instrua os autos com o demonstrativo de pagamento do ITCD, sob 

pena de serem reservados bens para a quitação do imposto 

mencionado.2) Deverá a Inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias, instruir 
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os autos com a lista ATUALIZADA de credores, apresentando, ainda, as 

últimas declarações.3) Verifico que JOÃO VITOR MANARELLI BARBOSA 

atingiu a maioridade, assim, deverá o mesmo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual.4) Por fim, INDEFIRO o 

pedido de expedição de alvará, visto que com o cumprimento das 

determinações acima o feito estará apto para sentença. Todavia, consigno 

que a expedição de eventual alvará será possível caso o valor a ser 

levantado seja voltado para a quitação de tributos.INTIMEM-SE 

PESSOALMENTE os herdeiros e seus patronos acerca da presente 

decisão, constando-se que em caso de inércia o feito será extinto, sem 

resolução de mérito, tendo em vista ser possível à realização da sucessão 

na seara extrajudicial, já que todos os herdeiros são maiores e 

capazes.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107278 Nr: 2645-43.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Industrial Madeseik Ltda, João Seiki Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:18892, Fabio Prandine Moleiro - OAB:14.911-B, Ronaldo 

Cesário da Silva - OAB:6.781-MT

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 227/228, esclareço que o bem 

encontrado via sistema Renajud foi restrito de sua transferência, 

conforme comprovante de fl.226, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, 

do Novo Código de Processo Civil, proceda-se a penhora do veículo 

descrito à fl. 226 no endereço descrito na inicial.

O bem a ser penhorado deve ser avaliado e depositado em poder do 

executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e exercerá 

o ônus de guardá-lo e conservá-lo, bem como de não dispor do mesmo, 

sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 199 Nr: 82-38.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Giacometti - Espólio, Elaine 

Teresinha Bonafin

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

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

OAB:5091-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE a Escrivania a integralidade da decisão de fl. 121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113379 Nr: 1914-13.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S WIERGERT E CIA LTDA-ME (Mega 

Eletrônicos ), Debora Cristina Vacaro Rocha Batista, Aline Samara Wiegert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Trata-se de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial interposta 

por Banco Bradesco S.A. em face de AS Wiergert e Cia Ltda Me (Mega 

Eletronicos), Debora Cristina Vacaro Batista e Aline Samara Wiegert.

Alega o autor que os requeridos firmaram com ele uma Cédula de Crédito 

Bancário Empréstimo – Capital de Giro, na importância de R$31.720,37 

(trinta e um mil, setecentos e vinte reais e trinta e sete centavos), 

celebrado em 16/07/2012, com pagamento final em 05/08/2016. Ocorreu 

que, os requeridos utilizaram o crédito indicado e não honraram com os 

pagamentos das prestações estipuladas.

Como os requeridos não cumpriram a obrigação contraída, quedando-se 

inadimplentes com as prestações vencidas, assiste ao requerente o direito 

de receber seu crédito, motivo pelo qual, requer a condenação dos 

requeridos ao pagamento da dívida, acrescidas de juros e correção 

monetária, bem como nas custas e honorários advocatícios.

A inicial (fls.05/09), veio acompanhada com os documentos de fls.10/29.

Verifico que a parte executada devidamente citada não pagou a dívida, 

nem apresentou embargos à execução (fls.126/126-v).

Assim a parte autora manifestou às fls.128/129, pelo julgamento 

antecipado da lide, com a total procedência dos pedidos iniciais.

DECIDO.

Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107519 Nr: 2897-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes & Cecon Mendes Ltda, Zamir José 

Mendes

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo referente 

a complementação da condução do oficial de justiça no valor de R$ 407,60 

(quatrocentos e sete reais e sessenta centavos). O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do mandado de avaliação do imóvel rural localizado 

30km após a Pista do Cabeça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104862 Nr: 42-94.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO PEDRO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boucault - OAB:MT 

4802-B, Rita de Cássia Xavier - OAB:14.868/MT, Rui Carlos Diolindo 

de Farias - OAB:4.962-B/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Por essas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para condenar o 

Município requerido ao: A) Pagamento ao Requerente, a título de 

indenização por danos morais, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), por considerar que este valor se afigura justo e razoável, sobre o 

qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; B) 

Pagamento de indenização por danos estéticos ao Autor no valor de R$ 
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100.000,00 (cem mil reais), incidente correção monetária pelo INPC, a partir 

do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e, 

C) Por fim, ao pagamento ao Requerente a título de danos materiais, de 

pensão alimentícia mensal em valor correspondente a 33,3% (ou seja, 2/3) 

de sua remuneração mensal (128,6% do salário mínimo vigente), a partir 

da data da ocorrência do acidente até os prováveis 75 (setenta) anos do 

Autor, devendo o valor da pensão aumentar proporcionalmente quando do 

reajuste do valor do salário mínimo.As prestações vencidas deverão ser 

pagas de uma só vez, devendo ser calculadas com base no valor do 

salário mínimo vigente na época de cada vencimento, devidamente 

atualizadas com correção monetária pelo INPC e juros legais, a contar do 

vencimento de cada prestação; as vincendas deverão ser pagas até o 5º 

dia útil do mês subsequente, diretamente em mãos do Requerente 

mediante recibo ou através de depósito em conta bancária por este 

indicada. Consigno que se extingue a obrigação do pagamento com a 

morte do beneficiário.Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da 

parte autora, que, com base no artigo 85, § 3° do Novo Código de 

Processo Civil, fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, 

sendo que o percentual de honorários incidirá sobre a soma das 

prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, 

conforme disposto no § 9º do artigo 85 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112916 Nr: 1498-45.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leana dos Reis de Oliveira & Cia Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Ativos S. A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 193, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 6702 Nr: 1522-64.2000.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Teresinha Bonafin, Fernando de Giacometti, 

Luana Giacometti Souza, Alana Katiúscia de Giacometti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Giacometti - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:2496-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A princípio, importante asseverar que o presente feito foi distribuído em 

18 de julho de 2000, ou seja, há aproximadamente 18 (dezoito) anos, 

encontrando-se, ainda, paralisado por inércia das Partes.Não obstante 

que o presente feito esteja tramitando há aproximadamente 18 (dezoito) 

anos, ainda devem ser adotadas medidas necessárias no sentido de 

empregar a celeridade almejada, nesse sentido:1) DETERMINO que a 

Inventariante no prazo de 30 (trinta) dias, instrua os autos com a lista 

ATUALIZADA de credores, devendo descriminar os valores dos débitos 

deixados pelo “de cujus”.INTIMEM-SE PESSOALMENTE os herdeiros e 

seus patronos acerca da presente decisão, constando-se que em caso 

de inércia o feito será extinto, sem resolução de mérito, tendo em vista ser 

possível à realização da sucessão na seara extrajudicial, já que todos os 

herdeiros são maiores e capazes.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128107 Nr: 4138-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distarctica - Distribuidora de Bebidas Ltda - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Camargo Silva - OAB:, 

Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT, Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E, Vinicius Camargo Silva - OAB:155.613

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl.92, visto que trata-se de diligência que compete a 

parte autora e não ao Estado-Juiz, portanto, intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, manifestar no feito, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45770 Nr: 5644-13.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. Soares da Cruz & Cia Ltda, Ana Paula da 

Cruz Pinheiro Bortolomei, Paula Marilza Soares da Cruz, Tomas Aquino 

Pinheiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls.1.150/1.151 e determino a expedição de certidão 

do termo de penhora nos próprios autos, constituindo-se a executada Ana 

Paula da Cruz Bortolomei depositária fiel dos bens, nos moldes do artigo 

845 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação dos imóveis, 

descritos às fls.1.150/1.151, objetos de penhora e a intimação dos 

executados e cônjuge, se casada for, art. 835, § 3º, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula dos 

imóveis, às expensas do exequente.

Para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora dos bens 

imóveis ao exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134332 Nr: 7482-73.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnildo Mario Caldart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Silvestre Lazzari

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 55785 Nr: 333-70.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirelle Cristina Leite Sanchez, Andrea Cristina Leite, 

Carlos Roberto Leite, Elaina Cristina Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa - 

OAB:9.028-B / MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCENDENTE A IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, motivo pelo qual, determino que os juros devem ser calculados no 

patamar de 05% ao mês, e a atualização monetária pelo IPCA-E e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito. Na sequência, intime-se 

a parte Exequente para que apresente, em 15 dias, o cálculo do valor 

devido, de acordo com a determinações contidas nesta decisão.Isento as 

partes do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, e arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34135 Nr: 3210-22.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete de Cácio Angelozi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Aparecido Skura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei 

Volpe - OAB:3240/MT

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

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

 Vistos.

Diante da informação de fl.196, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 893-75.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cleudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tork - Sul Comércio de Peças de Máquinas 

Ltda

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anselmo Mateus Vedovato 

Júnior - OAB:9.429/MS

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl.113, visto que trata-se de diligência que compete a 

parte autora e não ao Estado-Juiz, portanto, intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, manifestar no feito, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70006 Nr: 2978-97.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Comércio e Transportes Ltda, 

Mauro Lucio de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111714 Nr: 220-09.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAF

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877 - MT, Joaquim Almeida de Souza - OAB:19.484-MT, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de 

verificar acerca da existência de veículos registrados em nome do 

executado, conforme extrato em anexo.

2) Verificada a inexistência de bens móveis por meio da aludida pesquisa, 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC) 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, realizem a inclusão do nome do 

executado como devedor em dívida judicial no importe apontado à fl. 144.

3) Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o entender por direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67773 Nr: 736-68.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patel e Benetti Ltda - ME, Ramires Benetti, 

Andrea Patel

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

Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:14.070-MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro (fl. 112).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 921 

do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47798 Nr: 7261-08.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustério José Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Intimação do Procurador da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento das custas para distribuição da Carta 

Precatória de Citação. O recolhimento das custas poderá ser feito através 

da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória", bem como para comprovar o pagamento nos 

autos de Carta Precatória, encaminhando diretamente à Distribuição da 

Comarca de Nova Monte Verde/MT onde a missiva recebeu o número 

77488.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 11169 Nr: 430-17.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Omnia de Armazéns Gerais - 

COAG, Oronzo Giannotte, Alba Di Pinto Gianotti, Maria Elizabeth Martini 

Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacir Scartezini - OAB:7323-SC, 

Marçal Marcellino da Silva Neto - OAB:5865-PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6.522, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4611-A, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - OAB:4.726

 Certifico que de acordo com a Portaria nº 20/2018/DF, foi designado o dia 

16 de julho de 2018, às 11h00min. e às 14h00min., para realização da 1ª e 

2ª Praça - primeira temporada, na Comarca de Alta Floresta/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39376 Nr: 4741-12.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, Marcelo Alexandre 

de Oliveira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 361.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da executada.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113371 Nr: 1906-36.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda-EPP (Mercado 

Correia ), Jonatas Godoi Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls.105-v.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 803 Nr: 136-04.1997.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 
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OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109900 Nr: 5432-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.M. Comércio de Pneus Ltda, Wanderlan 

Pereira da Silva, Otaviano Pereira da Silva, Izabel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls.161.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, DEFIRO o pedido penhora do imóvel indicado às 

fls.159/159-v, e determino a expedição de certidão do termo de penhora 

nos próprios autos, constituindo-se o executado depositário fiel do bem, 

nos moldes do artigo 845 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto 

de penhora e a intimação do executado e cônjuge, se casada for, art. 835, 

§ 3º, do Novo Código de Processo Civil.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula do imóvel, 

às expensas do exequente.

Para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora do bem imóvel 

ao exequente.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58941 Nr: 3527-78.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia dos Santos Miguel, Ademar Alves 

Siqueira, Antônio Alves Batista, Maria Aparecida de Souza Siqueira, Ana 

de Brito Batista

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

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

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 121/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 101/2018/DF, de 17.5.2018, a Portaria nº 

107/2018/DF, de 11.6.2018 e a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, que 

estabeleceram as Escalas de Plantão Regional Mensal desta Comarca, 

para os meses de junho, julho e agosto do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de permuta formulado pelos servidores Matilde 

Vieira Castro, Ana Carla de Castro Penteado, Bazelice Xavier Mendes e 

Sandro Batista Pitaluga;

CONSIDERANDO que o servidor Milton José Barreto, Oficial de Justiça 

escalado para o plantão judiciário no período de 21.6.2018 a 29.6.2018, se 

encontra de licença para tratamento de saúde;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 101/2018/DF, de 17.5.2018, a 

Portaria nº 107/2018/DF, de 11.6.2018 e a Portaria nº 108/2018/DF, de 

11.6.2018, no que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de 

Justiça e Gestores do Polo IX desta Comarca, nos dias abaixo 

especificados:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 21 a 29 de JUNHO de 2018

Oficial (a) de Justiça: VANDERLEI MATTE

Telefones: (66) 99241-1726 e 99651-0451

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dias 29 e 30 de JUNHO de 2018

Oficial (a) de Justiça: BAZELICE XAVIER MENDES

Telefones: (66) 99226-1365

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 13 a 20 de JULHO de 2018

Gestor (a): Judiciário (a): ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO

Telefones: (66) 99635-3887

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 10 a 17 de AGOSTO de 2018

Gestor (a): Judiciário (a): MATILDE VIEIRA CASTRO

Telefones: (66) 99242-6123

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 20 de junho de 2018.
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DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172828 Nr: 5957-36.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvania Aparecida Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João de Deus Oliveira Lopes, 

Francisco Leal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lais 

Daiane Magalhães Peres (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162978 Nr: 4341-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Porfirio de Sousa, Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Schwantes - Imobiliária Serra 

Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael 

de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Flávio 

Rafael de Jesus Costa Nasser (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161234 Nr: 2083-77.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alves Cruvinel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Lopes Ribeiro, Maurício Farto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Ana 

Paula Monção Oliveira (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246898 Nr: 4153-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Santiago Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Fabio Santiago Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Alex 

Ferreira de Abreu (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 3256-49.2006.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Sandro 

Luis Costa Saggin (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62598 Nr: 5696-18.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Cardoso de Moraes Santos, CARLOS HENRIQUE 

SANTOS CUNHA, Sara Alves Prado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Henrique Gomes Marques (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 33588 Nr: 320-56.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruy Massid Hamidah Ramos, Faruk Antônio 

Hamidah Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Maria 

Madalena da Assunção (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 3615-28.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ribeiro da Silva, Abner Henrique Ribeiro 

Lima, Anne Cristina Ribeiro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Alex 

Ferreira de Abreu (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161243 Nr: 2097-61.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bolivar Rezende Lisboa - EPP, Bolivar Rezende Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volvo do Brasil Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Hauer de 

Oliveira - OAB:21.295, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Rodrigo Corbucci (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205038 Nr: 6609-82.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvania Aparecida Souza Fernandes

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lais 

Daiane Magalhães Peres (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38486 Nr: 87-25.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Walter Espejo Tejada, John Michael Souza 

Tejada, John Michael Souza Tejada, Jhonattan Gabriel Ramos Tejada, Aline 

Sousa Tejada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Pereira de Lima - 

OAB:OAB/GO 29.761, ALESSANDRO DIAS MIZAEL - OAB:18171/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 
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para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270535 Nr: 1372-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Selvino Colle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bueno de Moraes, Lusdalva Vilela 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Agenor Rodrigues de Oliveira Neto (OAB/(?) (?)) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161332 Nr: 2197-16.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moip Money Over Ip, JCS da Mota Assessoria 

Empresarial - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

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

Latella - OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Apoena Camerino de Azevedo (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82804 Nr: 6052-42.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunésio da Costa Ataídes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A da Comarca de São Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA ANGÉLICA ARRUDA 

GOÇALVES - OAB:OAB/MT 9.802

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Sandro 

Luis Costa Saggin (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 43080 Nr: 1629-78.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilce Rodrigues de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE SOUZA MIRANDA 

SOARES - OAB:3958

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Celso 

Martins Spohr (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265050 Nr: 16201-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multigrain S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9012-DF, EDSON STECKER - OAB:15382/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de ofício à Comarca Deprecante solicitando à 

intimação da parte autora, para efetuar o pagamento da diligência ao oficial 

de justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233231 Nr: 11427-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES TEIXEIRA TERRAPLANAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira, Rogério Barros Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Muzzi Vieira - 

OAB:OAB/MS 17.783, Ana Claudia Damaceno - OAB:OAB/MS 15.654, 

André de Assis Rosa - OAB:19.077-A, Carolina Zenir Rezende do 

Carmo - OAB:OAB/MS 17.783, Daniel Victor Farias Castro. - 

OAB:17.609, Douglas da Silva Dos Santos - OAB:OAB/MS 20.273, 

Karina Souza Kasper - OAB:OAB/MS 17.434, Leonardo Bega Feijó - 

OAB:OAB/MS 16.919, TAKECHI IAUSSE - OAB:6113-A, VANESSA 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS
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Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167707 Nr: 10547-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurelio de Souza Ikeda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Apoena Camerino de Azevedo ) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228977 Nr: 8394-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANDRO E DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em consulta ao sistema INFOSEG (fl. 52), percebe-se endereço do 

exequente diferente daquele que anteriormente fora utilizado para sua 

citação, a qual restou infrutífra.

2. Diante da informação retro, INDEFIRO o pedido de citação por edital de 

fl. 51.

 3. CITE-SE o executado, dos termos do despacho inicial, no endereço 

indicado à fl. 52.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23120 Nr: 700-50.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gráfica Ivan Ltda Ltda, Sandro Luis Costa Saggin, 

Simiramy Bueno de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402, Luiz Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272

 Vistos.

1. Inicialmente, DETERMINO o desentranhamento das fls.260/267 e 

349/350, uma vez que estranhas ao feito e referem-se aos autos de 

CÓD.60130, bem como dos ofícios de fls.235/247, pois foram substituídos 

pelos de fls.249/251.

2. Ato contínuo, CHAMO o feito à ordem para o fim de retificar o número 

dos ofícios requisitórios constantes no item 3 da decisão de fl.280, 

devendo ser substituídos pelos seguintes: 00900607/2015, fl.249; 

00900608/2015, fl.250; e 00900610, fl.251.

 3. Já tendo sido julgado o Agravo de Instrumento oposto contra a decisão 

de fl.280 (anexos), DETERMINO o seu integral cumprimento.

4. Decorrido o prazo para manifestação das partes acerca dos cálculos, 

venham-me conclusos para homologação.

5. Quanto às informações requeridas via Ofício n.1100/2018-DAP e Ofício 

1.427/2017-DAP, apesar de ter havido o trânsito em julgado com relação à 

fase de conhecimento, o quantum debeatur ainda está sendo objeto 

discussão, razão por que foi determinado o cancelamento de todos os 

ofícios requisitórios referentes a este feito, quais sejam, 00900607/2015, 

fl.249; 00900608/2015, fl.250; e 00900610, fl.251.

6. OFICIE-SE ao Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da 

Central de Precatórios.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199729 Nr: 3560-33.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Maria Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra-Previ - Fundo Contábil do Município de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT7255, ÉRICA AUXILIADORA ARRUDA - OAB:12.453, 

JULIANO ALBERT SCHIMIDT - OAB:16.111, LIDIANE FÁTIMA GOMES 

MOREIRA - OAB:OAB/MT15784, MAYKON PEREIRA ARAUJO - 

OAB:20068/O, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Vinicius de Oliveira Ribeiro (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191088 Nr: 11094-62.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267856 Nr: 17901-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ludmilla Sousa Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Alves dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 726 Nr: 455-15.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Serrão Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261047 Nr: 13652-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Ribeiro Mota, Renato Ribeiro Mota, Marinalva 

Ribeiro Mota, Reinaldo Ribeiro Mota, Reinaldo Ribeiro Mota, Luiz Antonio 

Ribeiro Mota, RUI RIBEIRO MOTA, Romoaldo Ribeiro Mota, TdSR, Maria de 

Oliveira dos Santos, Maria de Oliveira dos Santos, RdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Ribeiro Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar sobre as fls.102 e 124, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241165 Nr: 78-09.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Alves Cruvinel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Ana 

Paula Monção Oliveira (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262056 Nr: 14280-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alves da Silva, José Rosa Bispo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lais 

Daiane Magalhães Peres (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73390 Nr: 6615-70.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG, PGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AATG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227592 Nr: 7427-97.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Rosa da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Fonseca Palinkas 

Neves - OAB:OBA/SP 208.726, André Martins Sonehara - 

OAB:OAB/MG 138.250, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109730 , Flavia Safadi Ubaldo - OAB:OAB/RJ 173.434, Karen 

Badaro Viero - OAB:OAB/SP 270.219, Marcelo Tostes de Castro - 

OAB:MG - 63.440, Rafael Good God Chelotti - OAB:OAB/MG139387

 27.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito 

da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015, e por 

consequência:i)DECLARO a inexistência de negócio jurídico entre a 

requerente LUCILA ROSA DA SILVA e a instituição financeira ré 

ANHANGUERA EDUCACIONAL, no que atine ao título 0110115, e, por 

consequência, DETERMINO o cancelamento da inscrição realizada em 

22/04/2016;ii)CONDENO a requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL na 

reparação pelos danos morais sofridos pela autora, cujo montante arbitro 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m, partir do 

evento danoso, 22/04/2016, e correção monetária pelo IPCA, a partir da 

publicação desta sentença.28.Em razão da sucumbência, CONDENO a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com 

fulcro no art.85, §2º, CPC. 29.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224144 Nr: 5373-61.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMA, EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203002 Nr: 5492-56.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVFdS, RFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Jussara Maria Fonseca S. Lira (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269289 Nr: 518-68.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVC, NFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVC, DAP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Pablo 

Leonardo Cantuário de Abreu (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264289 Nr: 15697-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263397 Nr: 15112-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT, Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270651 Nr: 1440-12.2018.811.0004
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Blainy 

Danilo Matos Barbosa (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263077 Nr: 14924-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAP, VVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Pablo Leonardo Cantuário de Abreu - 

OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Pablo 

Leonardo Cantuário de Abreu (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277807 Nr: 5947-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFVY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Affonso Flores Schendroski - 

OAB:MT 21.669-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de ofício à Comarca Deprecante solicitando à 

intimação da parte autora , para efetuar o pagamento da diligência ao 

oficial de justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272087 Nr: 2349-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLN, VLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLN

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar sobre fls.34v no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179517 Nr: 1507-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonila Ribeiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Rodrigo Resende Rocha, Israel Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203754 Nr: 5928-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirley Medrado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, Rafael Duarte dos Santos - OAB:MT 

19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para a 

atualização do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187613 Nr: 8388-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSG, DSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lais 

Daiane Magalhães Peres (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 
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vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259047 Nr: 12198-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Savio Pereira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Navarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Júnior 

César Coelho da Silva (OAB/(?) (?)) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250588 Nr: 6648-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Vistos. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DÊ-SE 

vistas à parte autora e à parte ré para apresentarem alegações finais no 

prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente. Apresentadas as alegações 

finais, voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152715 Nr: 3666-34.2011.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germi de Jesus Silva Júnior, Roberto de Sousa Silva, 

Ronaldo de Sousa Silva, Elida de Sousa Silva, Antônio de Sousa Silva, 

Osvaldo Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Nunes de Sousa Filho, Jair Nunes de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE, integralmente, as determinações de fls. 251.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254441 Nr: 9237-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hashim Tamer Halil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HASHIM TAMER HALIL, Cpf: 

74532286115, Rg: 898309, brasileiro(a), solteiro(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Ação de Usucapião interposta pela requerente 

Valdecina Ferreira de Carvalh em desfavor do requerido Hashim Tamer 

Halil, pelo fato de desde 1994 possuir a posse de um lote urbano, locado 

sob o nº21;22e 23 da quadra nº66 do loteamento Jardim Nova Barra, em 

Barra do Garças-MT, por ter usufruido do local todos estes anos de forma 

mansa e pacífica, pois adquiriu através de uma imobiliária possuindo 

documentos, conforme consta nos autos.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: um imóvel urbano localizado sob o 

nº21;22 e 23 da quadra nº66, do loteamento Jardim Nova Barra em Barra 

do Garças-MT.

Despacho/Decisão: 6.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 95/96 e 

DETERMINO a citação editalícia do requerido HASHIM TAMER HALIL, nos 

termos do despacho inicial, com prazo de 30 (trinta) dias, a ser publicado 

na forma do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80.7.Decorrido o prazo do edital, sem 

manifestação do requerido, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA 

para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.8.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 10 de junho de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2301 Nr: 937-89.1998.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noleto & Noleto Ltda, Juvêncio Noleto, Elza 

Tânia Queiroz Noleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A, MARINA BERNARDES GUIMARÃES PRUDENTE - 

OAB:8282-A/MT

 Em cumprimento à determinação de fl. 154, impulsiono o feito para que 

sejam os executados intimados da decisão de fl. 150, abaixo transcrita.

DECISÃO: "Vistos. 1. INTIME-SE a executada, via seu advogado, para 

regularização do procedimento de compensação, sob pena de 

indeferimento, com consequente constrição patrimonial. FIXO o prazo de 

10 (dez) dias. 2. Intimem-se. Expeça-se o necessári Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276928 Nr: 5368-68.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO 8. Portanto, excepcionalmente, DEFIRO o efeito suspensivo 
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aos presentes embargos à execução. 9. Intime-se o Embargado para, 

querendo, impugnar os embargos no prazo de 15 dias (art. 920, inciso I, 

CPC/2015). 10. CERTIFIQUE-SE nos autos principais a interposição dos 

presentes embargos, com cópia desta decisão. 11. Ciência ao Ministério 

Público. 12. Tendo em vista eventual sucumbência a ser suportada pelo 

Estado, INTIME-SE-O para, querendo, intervir no feito no prazo de 15 

(quinze) dias. 13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204993 Nr: 6586-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGLN, ELP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Moura Soares - 

OAB:13.934/MT, Simone dos Santos Moreira Ferreira - OAB:MT 

19350

 Vistos.

1.CHAMO o feito à ordem para fazer as correções abaixo.

 2.Cuidam-se de dois cumprimentos de sentença, um referente aos 

alimentos e outro que diz respeito aos honorários. De todo modo, é certo 

que o prazo para pagamento expirou, fl.184.

3.Ademais, observa-se omissão no que tange ao pedido de desconto 

diretamente em folha de pagamento.

4.Assim, sendo o executado funcionário público, DETERMINO o desconto 

em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia (art.529, 

CPC/2015). Para tanto, OFICIE-SE à autoridade, à empresa ou ao 

empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o 

desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a 

contar do protocolo do ofício (§1º, art.529,CPC). O ofício conterá o nome e 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente (ou 

representante) e do executado, a importância a ser descontada 

mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o 

depósito (§2º).

5.Quanto aos honorários, uma vez decorrido o prazo para pagamento 

voluntário da dívida sem que o executado o tenha realizado, e 

considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

6.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

7.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

8.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 104398 Nr: 9400-97.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucélia Campelo de Albuquerque Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Andrade Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Alessandra Kelly Chaves Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adam Luiz Claudino de Brito 

- OAB:12193/MT, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S CORBELINO - 

OAB:5037

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por LUCÉLIA CAMPELO 

DE ALBUQUERQUE MORAES em face de MARCIO ANDRADE BATISTA.

 2. À fl. 108 as partes firmaram acordo, o qual fora devidamente 

homologado em decisão de fl. 110.

3. Intimada a exequente a informar sobre o cumprimento ou não do acordo, 

sob pena de concordância tácita, esta quedou-se inerte, conforme 

certidão de fl. 116.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Conforme a certidão de fl. 116, a exequente, embora devidamente 

intimada para se manifestar acerca do cumprimento do acordo por parte 

do requerido, não o fez, restando sua concordância tácita.

7. Diante do exposto, considerando a quitação do débito, JULGO EXTINTO 

o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

 8. Custas, se houver, pela parte executada.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183824 Nr: 5350-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar José Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da restrição veicular realizada às fls. 83, INDEFIRO o pedido de 

fls. 90.

2. INTIME-SE a parte Exequente para que se manifeste acerca da restrição 

realizada às fls. 83, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261096 Nr: 13687-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau Card S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Primo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária 

ajuizada pelo BANCO ITAU CARD S/A.

 2. Devidamente intimado (fl. 65) para dar prosseguimento ao feito, o autor 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 66.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

3. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

4. Ante o exposto, DETERMINO a revogação do item 10 do despacho de fl. 

57/58.

 5. CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232421 Nr: 10792-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geison Vicente da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 
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Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Conforme decido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos 

Especiais Repetitivos de números 1.692.023, 1.699.851 e EREsp 

1.163.020, DETERMINO a suspensão do processo, até o enfrentamento da 

matéria por aquela Corte Superior.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2301 Nr: 937-89.1998.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noleto & Noleto Ltda, Juvêncio Noleto, Elza 

Tânia Queiroz Noleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A, MARINA BERNARDES GUIMARÃES PRUDENTE - 

OAB:8282-A/MT

 VISTOS.

1. Verifica-se dos autos e das certidões de fls. 151/153, que a intimação 

de fls. 150, foi equivocadamente dirigida a advogada que substabeleceu a 

procuração que lhe foi outorgada pelos Executados às fls. 34.

2. Diante disso, CUMPRA-SE as determinações de fls. 150, observando-se 

as informações contidas na procuração de fls. 64.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251531 Nr: 7361-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Calixto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Romi Becker Maciel, Milton Becker 

Maciel, Mauri Becker Maciel, Nair Teresinha Maciel Costa, Miguel Becker 

Maciel, Nilva Salete Maciel Souza, Neiva Maria Becker Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON BECKER MACIEL, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido MIGUEL BECKER MACIEL, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MAURI BECKER 

MACIEL, Cpf: 72391090110, Rg: 4461702, Filiação: Luiz Viana Maciel e 

Romir Becker Maciel, data de nascimento: 15/05/1956, natural de Santo 

Angelo-RS, divorciado(a), aposentado, Telefone 9235-4171. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO, nos termos do processo abaixo identificado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, bem como a INTIMAÇÃO 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para 22 DE 

AGOSTO DE 2018, às 12:30 horas (horário de Mato Grosso), na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334, § 8º do CPC de 2015.

Resumo da Inicial: Alega a Requerente que conviveu em União Estável com 

a falecida por cerca de 30 (trinta) anos, sendo a convivência pública e 

continua, estabelecida com o objetivo de constituição de família, conhecida 

por parentes e amigos, juntando à exordial documentos comprobatórios. 

Sustenta ainda que a união persistiu até o falecimento de sua 

companheira, que ocorreu em julho de 2015. O casl não teve filhos. O 

requerente postula o reconhecimento da união estável para fins de 

recebimento de benefício de pensão por morte. Diante do exposto, 

REQUER os benefícios da justiça gratuita, a citação de todos os réus e, ao 

final, o deferimento do pedido de reconhecimento da união estável.

Despacho/Decisão: VISTOS. 1.Considerando que a intimação do 

demandante para comparecimento em audiência de conciliação é na 

pessoa de seu procurador, nos moldes do artigo 334, § 3º do CPC/2015, 

INDEFIRO a justificativa apresentada às folhas 33 e, ante o não 

comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação, tem-se 

por configurado ato atentatório à dignidade da justiça, termos em que fixo 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, revertida em favor 

do Estado de Mato Grosso, fulcro no § 8o do art. 334/CPC/2015.2.Citem-se 

os requeridos nos endereços declinado às folhas 16/17, bem como 

certidão de folhas 28. 3.Citem-se os demais integrantes do espolio via 

edital, com o prazo de 20 dias. 4.INTIMEM-SE para audiência de conciliação 

que DESIGNO PARA O DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, às 12h30min (horário 

oficial de Mato Grosso). 5.Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

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

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, § 1º, C.P.C). Nesta 

oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, C.P.C.6.Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do C.P.C. 7.Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Advertência: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC/2015). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC/2015). 3. Sendo a composição infrutífera, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, 

CPC/2015).4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, CPC/2015).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 14 de maio de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202387 Nr: 5164-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Diocese de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, Procurador do Município de Barra do Garças - 

OAB:000/MT

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. INDEFIRO o pedido de prova testemunhal formulado em fls.482, vez que 

o feito não carece de instrução probatória e as provas que instruem os 

autos demonstram-se suficientes, estando o processo pronto para ser 

julgado, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269856 Nr: 917-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquíria de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Certifico que os Embargos de Declaração de folhas 36/66 foram 

apresentados tempestivamente pela parte requerida.

Diante do exposto, IMPULSIONO, os presentes autos para intimação da 

parte autora, via DJE, para manifestação sobre os Embargos de 

Declaração no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204429 Nr: 6281-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMR, JMR, VNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294MT/35386GO, Roberio Braga Vilela - OAB:

 VISTOS.

1. Às fls. 123 houve determinação para que a exequente atualizasse o 

valor da meação da despesa de fls. 65, a qual passaria a tramitar pelo rito 

do art. 523 e ss. do CPC/2015.

 2. Conforme determinado, a requerente às fls. 125/126 apresentou tabela 

com os valores devidos atualizados e pugnou pela penhora, via 

BACENJUD, nas contas bancárias do executado.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Postergo análise do pedido de penhora, uma vez que houve conversão 

do rito de prisão (art. 528 do CPC/2015) para o rito estabelecido pelo art. 

523 e ss. do CPC/2015. Além da atualização do débito, conforme tabela 

apresentada às fls. 125/126.

 5. Assim, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls. 125/126, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios também no percentual de 10% 

sobre o valor da execução, conforme §1º, art. 523, CPC/2015.

6. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, volte-me conclusos para 

análise do pedido de fls. 125/126.

 7. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 4148-84.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Isso posto, o acolhimento do pedido de penhora sobre o faturamento 

da empresa executada é medida que se impõe.DISPOSITIVO:15.Com estas 

considerações, DEFIRO o pedido de fls. 1147/148 e, por corolário, 

DETERMINO a penhora de 10% (Dez por cento) sobre o faturamento 

líquido mensal da empresa SILVIO ALVES CHAGAS & CIA LTDA, CNPJ nº 

08.155.259/0001-13, situada à Rua Gabriel Ferreira, nº 907, Bairro Santo 

Antônio, Barra do Garças-MT, até que satisfaça o montante do débito de 

fls. 124.16.Na forma do art. 866, §2º, do CPC/2015, NOMEIO depositário o 

sócio e administrador da empresa executada, Sr. Silvio Alves Chagas (fls. 

150), que ficará responsável pela operacionalização da constrição, 

prestação de contas mensal e segregação das quantias constritas. 

INTIME-O para que tome ciência do encargo, bem como para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente a forma de administração e o respectivo 

pagamento.17.REMETAM-SE os autos ao Contador para atualização do 

débito de fls. 124, uma vez que a última atualização se deu em 

10.06.2016.18.Apresentada a forma de administração, manifeste-se o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. 19.Cumprida integralmente esta 

decisão, voltem-me conclusos para análise.20.Às providências. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267609 Nr: 17752-97.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto Menegheti Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, VOLNEI COPETTI - OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão do senhor oficial de justiça, de fls. 19, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, ABAIXO TRANSCRITA:

"CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento ao mandado extraído dos 

autos cód nº 272097, que de posse do mandado de Busca e Apreensão e 

tendo verificado que não existe rua Isabel no Centro desta cidade e nem 

no setor 3, setor de atuação desta Oficial, entrei em contato com o 

localizador Geovanny, este informou que o endereço do veículo objeto do 

mandado é uma fazenda que fica encima da serra do Vale dos Sonhos, 

portanto, s.m.j., o mandado deve ser distribuído ao setor correspondente, 

no caso, o setor 1. Ante o exposto, NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A 

BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO E CITAR O REQUERIDO PEDRO 

AUGUSTO MENEGHETI dos termos da ação, e devolvo o mandado em 

cartório para as providências. Do que para constar, Eu, Kátia S. V.Queiroz 

Maciel, Oficial de Justiça, digitei e assino esta certidão. Barra do Garças – 

MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171200 Nr: 3834-65.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 8.INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º, 

CPC.9.INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação e em caso positivo, que informe a conta 

bancária para depósito.10.Em caso de resposta negativa, voltem-me 

conclusos para ulterior deliberação.11.No caso de aceitação da 

nomeação, deverá o perito informar o juízo da data para realização da 

perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.12.INTIME-SE 

pessoalmente o perito com cópia dos quesitos formulados pelas partes 

para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da 

juntada da intimação. Conste no mandado as advertências dos arts. 4º e 

5º do Provimento nº 68/08 CGJ-MT.13.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as 

partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, com 

URGÊNCIA.14.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita. 15.Os pedidos de produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal, serão apreciados após a juntada do 

laudo pericial.16.Por fim, Srª. Gestora, aferido o transcurso do prazo 

assinalado no item “2” desta decisão, SEM o devido cumprimento por parte 

do Município, voltem-me os autos conclusos para a consecução da 

referida penalidade.17.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192997 Nr: 12368-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA CARLA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 12368-61.2014.811.0004, 

Protocolo 192997, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249300 Nr: 5729-22.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Alves dos Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

5729-22.2017.811.0004, Protocolo 249300, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263974 Nr: 15493-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro da Silva Filho

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 15493-32.2017.811.0004, Protocolo 263974, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181741 Nr: 3569-29.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Tadayochi Muranaka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marione Lira da Silva, Andréia Bianca Lira da 

Silva Franco, Wilson da Silva Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 3569-29.2014.811.0004, 

Protocolo 181741, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94886 Nr: 8649-47.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 8649-47.2009.811.0004, Protocolo 94886, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189365 Nr: 9788-58.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claro S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 9788-58.2014.811.0004, Protocolo 189365, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257229 Nr: 11020-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welington Inocêncio Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRÍCIO CABRAL 

GOMES - OAB:10292-MS, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529, Vinicius 

de Figueiredo Teixeira - OAB:19680

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

11020-03.2017.811.0004, Protocolo 257229, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268527 Nr: 18418-98.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Maria de Jesus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira da Silva, Terezinha 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLÓVIS BARROS 

MARQUES, para devolução dos autos nº 18418-98.2017.811.0004, 

Protocolo 268527, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206390 Nr: 7384-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Limongi de Freitas Elerate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, João Pedro de Deus Neto - OAB:135.506/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 11.Posto isso, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade e, por corolário, 

DETERMINO o prosseguimento da execução.12.INTIME-SE o Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito.13.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216596 Nr: 804-17.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Breda de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ver Excelência em Oftamologia Ltda, Leopoldo 

Magacho dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Faria Crisóstomo 

Pereira Lacerda - OAB:18.483, Luciano Silva Lacerda - OAB:GO 

18.456, Michelle de Oliveira Castro - OAB:GO/17.731

 17.Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.18.No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos 

honorários, INTIME-SE a parte requerida, pelo prazo de 05 (cinco) dias, 

para que deposite os valores relativos aos honorários.19.Efetuado o 

depósito dos valores relativos aos honorários periciais, INTIME-SE 

pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos formulados, 

para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da 

juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada para o ato o 

mais breve possível.20.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os 

a s s i s t e n t e s  t é c n i c o s  e v e n t u a l m e n t e  i n d i c a d o s ,  c o m 

URGÊNCIA.21.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.22.Postergo a análise do pedido de prova 

testemunhal e depoimento pessoal, para momento ulterior a produção de 

prova pericial. 23.Ainda, tendo em vista que foram apresentas 03 (três) 

contestações com conteúdo idêntico, DEFIRO o pedido de fls.330/334 e 

DETERMINO o desentranhamento das fls.193/230 e fls.257/294, devendo 

as mesmas serem devolvidas ao postulante.24.DEFIRO o pedido de 

fls.323, devendo ser efetuado o cadastramento dos referidos patronos 

junto ao Sistema Apolo para fins de publicação e intimação.25.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 8959-43.2015.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giseli Jacovozzi Cano Fossen, Gustavo Jacovozi 

Fossen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Holanda Tanigut 

Moura - OAB:11925/MT, VANESSA DE HOLANDA TANIGUT - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 VISTOS.

1. Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191956 Nr: 11676-62.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT, Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Vieira dos Santos

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

Araguaiana - OAB:13074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 VISTOS.

 1. Constato que o requerido foi devidamente citado para apresentar 

defesa, contudo, manteve-se inerte, conforme faz prova o documento de 

fls.435 e a certidão de fls.436.

 2. Deste modo, frente aos documentos supracitados, dando notícia de 

que a parte demandada fora citada e quedou-se silente, DECRETO A SUA 

REVELIA, contudo, deixo de aplicar seus efeitos, tendo em vista a 

indisponibilidade dos direitos em discussão.

3. Ainda, ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Constato que feito carece de instrução probatória, razão pela qual 

DEFIRO a manifestação Ministerial de fls.442/443 e DETERMINO que seja 

requisitada ao Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, cópia integral do 

inquérito Policial nº006/2015/DPJC/ARAG/MT – Processo nº 

4783-21.2015.8.11.0004 (Cód. 201657), a fim de compor o presente 

caderno processual à título de prova documental.

5. Após, voltem-me conclusos para deliberação acerca da produção de 

prova testemunhal.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90963 Nr: 4803-22.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, Ana 

Paula de Araújo Rocha, Aristides Cavarsan Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alancardé Ferreira de 

Almeida - OAB:12.464/DF, Sandro Pontual Brotherhood - 

OAB:28790/DF

 VISTOS.

1. Analisando os autos, verifico que às fls. 371 o exequente requereu o 

cumprimento de sentença de honorários advocatícios e caso não fosse 

efetuado o pagamento, pugnou pela a penhora online, via BACENJUD, em 

nome dos executados ANA CRISTINA DE ARAÚJO CARVARSAN, ANA 

PAULA DE ARAÚJO ROCHA e ARISTIDES CAVARSAN NETO.

 2. Após, a ação fora convertida em cumprimento de sentença (art. 523 e 

seguintes do CPC/2015).

3. Devidamente intimados, os executados não efetuaram o pagamento, 

conforme certidão de fls. 377.

 4. Às fls. 382 a parte exequente requereu o pedido de avaliação e 

penhora, do bem imóvel de matrícula nº 445 do CRI de Vila Rica – MT.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 6. Frente ao exposto e conforme a ordem de preferência elencada no art. 

835 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema 

BACENJUD dos ativos encontrados em nome dos executados. 

PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls. 372.

7. Caso seja cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIMEM-SE os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

8. Consigno que não havendo constrição de valores, volte-me os autos 

conclusos para apreciação do pedido de fls. 382.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279673 Nr: 7029-82.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Augusto Peixoto Rodrigues, Renato Pedemonte 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:56918

 VISTOS

1. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita e a informação de fl. 

09, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária.

2. Consigno a parte embargante para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
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recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto 

no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

 3. Verifico também, que a parte requerente não indicou o valor da causa, 

requisito essencial da petição inicial (art. 319, V, CPC/2015). Assim, 

INTIME-SE o doutro procurador da requerente, para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de atribuir o valor da causa. 

Sob pena de indeferimento, consoante dispõe no art. 321, parágrafo único 

c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

4. Além disso, verifico irregularidade quanto à apresentação de 

documentos descritos na inicial, acerca da planilha de calculo citada às 

fls. 05, quais devem ser aportados ao feito, em conformidade com o art. 

917, § 3º do CPC/2015.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266263 Nr: 16938-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME, Pedro 

Augusto Peixoto Rodrigues, Renato Pedemonte Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Frente à citação dos Executados conforme Mandado e Certidão de fls. 

104/105, sem comprovação de pagamento pelos executados passo a 

apreciação dos pedidos de fl. 9 item c.

2. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD 

dos ativos encontrados em nome do executado.

3. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado às fls.163.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175170 Nr: 8772-06.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Omar Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico que tendo em vista a resposta da Conta Única do TJMT de folhas 

480, a quantia depositada às folhas 463 em 04/05/2018 de R$ 2.734,74, já 

fora levantada juntamente com o valor de R$ 16.884,00 de folhas 384, 

conforme alvará expedido em 14/05/2018 às folhas 454.

Em razão do exposto, impulsiono os presentes autos para intimação do 

autor via DJE, para manifestação no prazo de cinco dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268968 Nr: 278-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDYANE MENDES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:OAB/MT 14.639

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 59/64, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275615 Nr: 4493-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulhia Fabline Queiros, Elaine Silva Felix, 

Marlene da Silva Gonçalves, Patricia Morais Ferreira, Gleyce Kelly Lopes 

Duarte, João Rodrigues de Sousa, Antonia Lima de Souza, Geremias 

Fernandes da Silva, Rita Fonseca Correia, Jesica Farias da Silva, Edna 

Duarte Pereira, Silvani Tavares da Silva, Jhonat Leonis Gonçalves, 

Leidiane Batista da Silva, Rosangela Luz, Deuelides Portelho, Joselei da 

Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 43 dos autos, diga o autor no 

prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, venham-me conclusos para 

designação de audiência, se for o caso, deliberação sobre a liminar, ou 

outras providências cabíveis.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269643 Nr: 770-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delinda Santana Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução das cartas de citação de fls. 95/97, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183659 Nr: 5219-14.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trevisan Embalagens Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Neres Santana & Santana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 
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intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267209 Nr: 17485-28.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Catarino Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviços Médicos S/A, Celso Sakuma, Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Moherdaui S. Ré - 

OAB:229.418/SP, Maxsuel Valadão Andrade - OAB:OAB/MT-17296/0

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca das 

contestações de fls. 97/127 e 128/135, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275671 Nr: 4530-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274669 Nr: 3882-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco da Marmoraria, Ananias Félix 

Moreira, JAIME SANTOS, Geraldo José da Silva, Eder Rodrigues da Silva, 

Wander Lucia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

Nota-se que a pessoa de Yan (ou Jean) de Souza Lacerda, anote-se no 

sistema como demandado. Feito isso, CITE-O.

 Tendo em vista o relatado na contestação que veio aos autos, apontando 

irregularidade no polo passivo, faculto ao autor a emenda específica para 

as correções necessárias no que tange às pessoas que figuram como 

demandadas.

Reputo superada a utilidade da audiência de justificação realizável sob 

interesse do autor, tendo em vista que não foram arroladas pessoas para 

serem ouvidas, sendo que sobre a reintegração, postergo decisão sobre 

a prova documental para depois de todas as citações.

 Emendada a inicial, citem-se os eventuais demandados que não tenham 

ainda vindo aos autos na contestação já juntada. Reputo formada a 

relação processual em relação aos demandados que vieram 

espontaneamente aos autos.

Feitas as citações com a observação do direito de recorrer, sob pena de 

serem suportados os efeitos da revelia, de tudo certificado, diga o autor, 

em seguida o Ministério Público, em qualquer caso, e venham-me os autos 

conclusos.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232559 Nr: 10868-86.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camastra Comercio Administração e 

Participações Ltda, Daniela Corti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199.204 SP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção de fls. 83/85, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 6837-72.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha de Sousa - Me, José Rocha de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 158/163, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212360 Nr: 10881-22.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevy Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 75/78, prazo QUINZE dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93756 Nr: 7523-59.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Cardoso de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida BRADESCO SEGUROS S/A, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 507,71 (quinhentos e sete reais e setenta e 

um centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e 

seis reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 130,86 (cento e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267299 Nr: 17527-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 49.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266502 Nr: 17078-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Gilmar Ferreira 

Ribeiro, Edilson Lira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, FERNANDO SALDANHA FARIAS - 

OAB:15.512, JOAQUIM ROCHA DOURADO - OAB:15.076-A, Jussara 

Maria Fonseca S. Lira - OAB:MT-16.656

 Posto isso, rejeito as preliminares arguidas pelos demandados. O artigo 

17, §8º, da Lei 8.429/1992, aponta para rejeição cautelar em três 

hipóteses: inexistência do ato, improcedência da ação e inadequação da 

via eleita.Reputo que a existência do fato é incontroversa, restando o 

debate sobre ter sido lícito ou ilicitamente realizado.Umbilicalmente ligada à 

licitude, está a procedência da ação com a apreciação dos argumentos de 

mérito realizados nas peças defensivas.Finalmente, a demanda proposta 

pelo Ministério Público preenche o pressuposto da via adequada ao pedido 

estampado na inicial.Assim, neste momento de admissibilidade da 

demanda, não está presente qualquer das situações que permitiriam a 

resposta estatal sobre o direito de ação materialmente proposto.Deste 

modo, ante os indícios de improbidade administrativa vislumbrados nesta 

fase de cognição sumária, deve possibilitar a ambas as partes o devido 

contraditório e ampla defesa. Recebo a petição inicial, nos termos do artigo 

17, §9º, da Lei de improbidade Administrativa. Citem-se os requeridos para 

apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no 

artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil). Após, admitindo o 

consórcio CISRGA, no polo ativo, digam os autores se houver preliminares 

a enfrentar. Às providências.Barra do Garças, 21 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193073 Nr: 12415-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Batista Alves Bueno, Elaine Batista 

Alves Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germana Vieira do Valle - 

OAB:128579/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento definitivo e inicio do prazo prescricional, conforme 

determinação do despacho de fls.102

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237590 Nr: 14532-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Luiza de Carvalho, Geraldo Bento de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lino de Oliveira, Lindamar Machado 

Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Correa Martinelli - 

OAB:MT 15.036, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 

20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar ou efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Montes Claros de Góias- GO, sob pena de 

extinção do feito conforme despacho de fls. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278684 Nr: 6437-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FORTALEZA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183791 Nr: 5321-36.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandy dos Santos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - 

OAB:19.339-A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:MT 8794-A, Maria 

Lucilia Gomes - OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265961 Nr: 16762-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Pasquali - 

OAB:OAB/SP 155.574, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268625 Nr: 38-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255924 Nr: 10187-82.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, MATOGROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Silva Junior 

- OAB:21662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 99/104 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170801 Nr: 3288-10.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHAB, LMBBdA, Leidimar Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorotheia Pacheco Guimarães Muniz, Wilber 

Guimarães Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FURTUOSO JÚNIOR - 

OAB:26.061, DANILO VARJÃO ALVES - OAB:6496, EUNICE SILVA 

RODRIGUES - OAB:27.964, FLÁVIO FURTUOSO DA SILVA - OAB:17.935, 

NAYARA FERREIRA GONÇALVES - OAB:42.355, VANESSA ANTUNES 

DE BRITO. - OAB:31.003

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 175/197 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268258 Nr: 18218-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Intermunicipal de Saúde Região do Garças e 

Araguaia, Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ferreira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 361/366 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268247 Nr: 18211-02.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Freitas da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 68/71 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169192 Nr: 1189-67.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora do Vale Ltda, Divino Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnolia Martins Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186691 Nr: 7614-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Moreira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 78 de 909



pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278773 Nr: 6470-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Ribeiro Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85095 Nr: 8244-45.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Alves Chagas, Silvio Alves Chagas, David 

Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 91769 Nr: 5592-21.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Delebrand Me, Silmaq S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmaq S/A, Jussara Delebrand Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, JAMES ANDREI ZUCCO - OAB:10134, Jorge 

Humberto Ramos Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, MARCOS 

GRUTZMACHER - OAB:6541, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GRUTZMACHER - 

OAB:6541

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103566 Nr: 8570-34.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demilson Francisco de Oliveira, Rosa Silva Pereira de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Jardim Araguaia Ltda, Espólio de 

Eduardo dos Santos Penteado, N. Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208, Rudinei 

Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030, Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, se manifestar sobre petição juntada fls. 297.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268350 Nr: 18290-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Ferreira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONILDO BELTRÃO LOPES - 

OAB:2770

 Posto isso, rejeito a preliminar arguida pelo demandado. O artigo 17, §8º, 

da Lei 8.429/1992, aponta para rejeição cautelar em três hipóteses: 

inexistência do ato, improcedência da ação e inadequação da via 

eleita.Reputo que a existência do fato é incontroversa, restando o debate 

sobre ter sido lícito ou ilicitamente realizado.Umbilicalmente ligada à licitude, 

está a procedência da ação com a apreciação dos argumentos de mérito 

realizados na peça defensiva.Finalmente, a demanda proposta pelo 

Ministério Público preenche o pressuposto da via adequada ao pedido 

estampado na inicial.Assim, neste momento de admissibilidade da 

demanda, não está presente qualquer das situações que permitiriam a 

resposta estatal sobre o direito de ação materialmente proposto.Deste 

modo, ante os indícios de improbidade administrativa vislumbrados nesta 

fase de cognição sumária, deve possibilitar a ambas as partes o devido 

contraditório e ampla defesa. Recebo a petição inicial, nos termos do artigo 

17, §9º, da Lei de improbidade Administrativa. Cite-se o requerido para 

apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no 

artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil). O caráter 

alimentar dos valores bloqueados não foram comprovados, permanecendo 

nessa situação.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267806 Nr: 17872-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVC, KVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Batista Alves Bezerra - 

OAB:22090/O

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Pedido de Guarda e Alimentos Provisórios, requerida por G. V. C., menor 

impúbere, e sua genitora Kestelaine Vieira dos Santos, em face de André 

Luiz Campos Matos.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Uma vez comprovada a relação de parentesco, arbitro os alimentos 

provisórios devidos pelo pai ao filho, ora requerente, em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo.

Designo para o dia 17 de Maio de 2018, às 14h00min (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Centro de Mediação.

Cite-se e intime-se o requerido para, comparecer à audiência designada, 

salientando-se que caso não houver acordo, poderá contestar os fatos 

alegados, desde que por intermédio de Advogado.

Intime-se o alimentado na pessoa de seu representante, para que 

compareça a audiência alertando-o que sua ausência importará em 

extinção e arquivamento do feito.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

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

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 243359 Nr: 1633-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 306.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 279033 Nr: 6650-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23337/O, ARIDAQUE LUIZ NETO - OAB:3252/MT, 

Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 Posto isto, mantenho a decisão que decretou a prisão temporária (fls. 

29/37) por seus próprios fundamentos, uma vez que não houve alteração 

dos fatos que ensejaram a decretação, devendo ser o representado posto 

em liberdade ao término do prazo, mediante expedição de alvará de soltura 

pela secretaria deste Juízo.Acerca da produção antecipada de provas 

consistente na realização de depoimento especial da criança da vítima, 

nos termos da Lei nº. 13.431/2017, no intuito de garantir à criança seus 

direitos fundamentais e de evitar sua revitimização, DESIGNO audiência 

para o dia 28/06/2018, às 12:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT), a fim 

de proceder ao seu depoimento especial, por meio de acompanhamento 

especializado.O representado foi devidamente intimado da necessidade de 

participação na audiência, mediante acompanhamento de advogado 

constituído ou na impossibilidade de constituir causídico, ser-lhe-á 

nomeado para o ato um Defensor Público Estadual. Oportunidade, em que 

manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública 

Estadual.Considerando a idade da vítima, bem como o rito específico da Lei 

nº. 13.431/17, oficie-se à Diretoria do Foro quanto a necessidade de 

realização de sua oitiva em sala de depoimento sem dano, informando, 

inclusive, a data da audiência a ser realizada para as providências 

necessárias.Oficie-se, ainda, a direção do estabelecimento prisional, para 

realização de escolta do representado, a fim de que participe da audiência 

supra.Oficie-se o Delegado de Polícia Civil para que junte aos autos o 

laudo de exame de delito do custodiado.Cientifique-se, ainda, a equipe 

psicológica deste Juízo.Mantenha o segredo de justiça no presente feito, 

mediante fixação das tarjas pertinentes, inclusive no sistema 

APOLO.Saem os presentes intimados.Cumpra-se.Nada mais havendo a 

consignar por mim, Lizandra Lima, estagiária de direito, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Augusta Prutchansky 

Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamado para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE COSTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato e documentos de cessão, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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DOUGLAS NOGUEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SOARES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ORGINO CASTONON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY SOUZA DE MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000389-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDECI JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 
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assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000388-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIVA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEIA BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 
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a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANANITE CALDEIRA PFEIFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

DANIEL DA SILVA CASTILHO OAB - MT23554/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDISIO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BATISTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 
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judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012741-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AFONSO LOTFI ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 
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hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY DE JESUS MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 
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pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SCHARLES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GREGORIO DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGO BARUFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DELBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000380-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTIANE PORTELLA FONTES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO KLEIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 
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recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GOMES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RINALDO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 
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acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000381-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 
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hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KIORRARA KRISTINA MENDES OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KIORRARA KRISTINA MENDES OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SANTANA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMIN BALDOR UEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 
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judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZALENE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURAILDES PIRES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012667-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VAZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 
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hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012529-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDIMAR ALVES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011295-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001074-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 
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do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001077-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ABREU VALADARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BATISTA SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 94 de 909



ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENESIO PERES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

conformidade com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto 

no art. 523, ou seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a 

sua condenação sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 

10% (dez por cento) do montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima 

e não tendo a parte requerida materializado sua obrigação, faça 

conclusos para penhora por meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA PAULA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELLIDA DA COSTA ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO)

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 
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caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMONE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012662-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE FATIMA QUEIROZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/07/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 
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acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001491-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS TEIXEIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001491-40.2017.811.0004 Pólo ativo: VINICIUS TEIXEIRA DINIZ 

Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000387-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINACY SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MENDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICKSON BELO GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAR FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIMARIA ROSA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES GOMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SIQUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILANE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 
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Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADENNIS LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001986-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDINA BARBOSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 
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concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011281-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA GOMES SPAGNOL DOS ANJOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UIRES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 
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a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BERTIPALHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SOUSA VIRGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 
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a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILANE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO M. DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia: 06/08/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011879-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018 de lavra do CNJ, INTIME-SE a parte requerida para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do 

valor vinculado aos presentes autos. Igualmente, intime a parte exequente 

para trazer ao feito o cálculo pormenorizado do débito, sob pena de 

extinção pelo cumprimento integral da obrigação. 2. Exaurido o lapso 

temporal concedido, com ou sem manifestação, faça conclusos. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011463-51.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT0013560A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça os autos conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012274-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIMARAES PIMENTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO)

ADRIEL DE CAMPOS SILVEIRA OAB - MT0020020A (ADVOGADO)

RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO OAB - MT0021101A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça os autos conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012315-07.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. DOS REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça os autos conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013077-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça os autos conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012195-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça os autos conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010852-64.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PEREIRA FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça os autos conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES BEJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BORGES E BELE (REQUERIDO)

JONVANI ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, 

houve bloqueio parcial de valores e ainda obtidas informações sobre bens 

móveis gravados com restrições alienígenas aos autos, assim sendo, 

intime-se a parte exequente para que indique bens sujeitos à constrição 

judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, precisamente no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer 

que este gabinete utiliza-se de todas as ferramentas disponíveis para 

constrição de bens, valendo-se inicialmente do BacenJud que, uma vez 

infrutífero, passa-se então à pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por 

fim do Infojud, sistemas estes que, dos quais, somente o BacenJud faz 

emissão de detalhamento da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada 

do documento de comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo 

concedido, faça conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011666-13.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO FERREIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PENA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012398-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO CARTOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PIRES LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011201-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, foram 

obtidas apenas informações sobre bens móveis passíveis de penhora no 

CPF/CNPJ informado, assim sendo, intime-se a parte exequente o 

paradeiros dos bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde 

possam ser encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se 

de todas as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011192-71.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AUGUSTO NDIAYE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCILIO JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre as 

constrições realizadas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Após faça 

conclusos, oportunidade em que este magistrado deliberará sobre a 

conversão ou não do ato em penhora, bem como intimação da parte 

contrária para transcurso do prazo para embargos. 2- Cumpre ressaltar 

que, embora mediante o manejo do sistema RENAJUD tenha se logrado a 

restrição de veículo, para que ocorra a sua efetiva penhora e remoção 

deve a parte indicar seu paradeiro, tornando factível o ato pretendido, 
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assim sendo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se 

manifeste. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CARVALHO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Após faça conclusos, 

oportunidade em que este magistrado deliberará sobre a conversão ou 

não do ato em penhora, bem como intimação da parte contrária para 

transcurso do prazo para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora 

mediante o manejo do sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de 

veículo, para que ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte 

indicar seu paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- 

Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA OAB - MT0022341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA AMBROSIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010803-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES TEIXEIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANNA LACERDA CUNHA OAB - MT0020473A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES OAB - MT0020444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA RIBEIRO ARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 
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conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001827-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAINE VELOSO DA SILVA COMIRAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODACY PEREIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011278-13.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARDOSO BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. FONSECA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, 

houve a constrição parcial dos valores e não foram obtidas informações 

sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ informado, assim sendo, 

intime-se a parte exequente para que indique bens sujeitos à constrição 

judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, precisamente no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer 

que este gabinete utiliza-se de todas as ferramentas disponíveis para 

constrição de bens, valendo-se inicialmente do BacenJud que, uma vez 

infrutífero, passa-se então à pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por 

fim do Infojud, sistemas estes que, dos quais, somente o BacenJud faz 

emissão de detalhamento da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada 

do documento de comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo 

concedido, faça conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012792-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS (EXEQUENTE)

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 
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sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011260-60.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE DA SILVA NEGRI 02945353148 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001010-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000751-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CHRISTIANE PECEGO BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 
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utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012184-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE ALVES PEIXOTO (REQUERIDO)

WALLACY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) KAIO 

RONNARO SILVA DIAS - MT0022433A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 07/08/2018 Hora: 12:40 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 07/08/2018 Hora: 12:40 

(MT), sob pena de revelia, bem como para que fique ciente da medida 

liminar deferida nos autos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN CRISTINA BOTELHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLARA ROCHA NUNES OAB - MT18466/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 
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bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011385-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ REZENDE LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 
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conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010689-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001674-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA (EXEQUENTE)

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDA PAULO PIRES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001707-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (EXEQUENTE)

MAURICIO COSTA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JALEN MIRANDA SOLOAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011801-93.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MASCARENHAS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento total da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011757-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RURAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONYSE CASTRO GUIMARAES OAB - MT0021989A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011988-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO)

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL RODRIGUES COIMBRA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011126-91.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA MOURA CAVALCANTE MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOUSA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO)

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A (ADVOGADO)

NORMA CELIA RAMOS MENDES OAB - MT18920/E (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIARLES MARCO DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BARBOSA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT0017744A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROMANTIEZER INACIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

RUTH RODRIGUES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento total da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000859-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIS MAIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA MARIA LEAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012522-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA VITORIA CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOOD TRAVEL TURISMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-52.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010499-24.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LETICIA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-13.2014.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTIRA BIBIANA STEFANI OAB - MT15194/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. DA S. SILVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIZ ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - PA0013900A 

(ADVOGADO)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012524-73.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011949-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011617-35.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ALIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO)
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FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA OAB - GO0021154A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010805-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS WELLINGTON DA SILVA (REQUERIDO)

HAMIDAH & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GUEDES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que no 

prazo de 05 (cinco) dias encarte documento de negativação expedido pelo 

SPC ou Serasa, cuja certidão deverá conter o memorial descritivo 

completo do cadastro da parte autora, sob pena de extinção do feito. 

DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 2. Intime-se. 3. Exaurido o lapso temporal alhures 

grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000975-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIA DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar nos autos 

comprovante de pagamento legível, sob pena de extinção do processo por 

abandono. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data de propositura da demanda, sob 

pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001055-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA CORREA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000888-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ORLANDI GUIDAS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (EXEQUENTE)

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

MATUSALEM VIEIRA TELES (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA FARIA MONTALVAO FERNANDES (EXECUTADO)

APARECIDA ROSANGELA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002275-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUYACUY ALVES NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002166-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE LIMA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO DE JESUS LEMES (EXECUTADO)

MARIA EUNICE DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS 94816794115 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000960-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIS ALVES RODRIGUES 00179953109 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. (REQUERIDO)

EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBERTA LOURENCO SILVA - MT20409/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/07/2018 

Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA BADO GEBADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010883-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE FELIPE BATISTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUIMARÃES CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010989-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011121-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS MARQUES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a promovente os benefícios da justiça gratuita nos termos da 

Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de 

conciliação, bem como proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá contestar a ação 

em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada 

a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). 4. Intime-se a 

parte autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 5. 
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Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000996-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO)

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo ao saque de 

valores de titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da 

Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual. Assim sendo e observando que a inicial preenche os requisitos 

do Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319, 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e 

não estando patente à falta das condições da ação e a ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. Vista ao representante do Ministério 

Público, eis que o feito reclama a sua participação (art. 178, do CPC). 

Após manifestação do MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do 

parecer favorável, ou eventual cota asseverando não ser causa que 

reclame a participação do parquet. Havendo pedido para produção de 

eventual diligência, desde já intime a parte autora para realizá-la, caso seja 

da sua incumbência, ou promova a conclusão se depender de prévia 

manifestação judicial. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEANDER BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. 2. Tendo 

em vista que a tutela provisória de urgência perdeu seu objeto, 

notadamente porque a parte autora juntou no processo a mídia por si 

mirada e observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos 

art. 319 usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 

do referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 3. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 
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presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012251-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo em visa que foi apresentado cálculo e o ente requerido quedou-se 

inerte, hei por bem homologar o cálculo, conforme petição inserta no ID 

10257735, fixando o crédito do exequente em R$ 6.818,64 (seis mil 

oitocentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos). Expeça-se a 

requisição de pequeno valor para a satisfação do crédito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001033-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR SEIXAS VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001042-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BUENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001043-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE ALVES DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001044-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001045-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANES MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000927-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIMAR VIEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BARROS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001035-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN VIANA CLAUDIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DAMASIO MADEIRA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001048-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DA SILVA BARROS (EXECUTADO)

POLLIANA DE CAMPOS MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001049-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHAIANACIR OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 
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do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DIAS CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001047-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA SOUSA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001027-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALVES DA SILVA SOARES 01501979183 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE CAROLINE BORSATO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000926-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONYCA CASTRO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 
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Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA COELHO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO)

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELZOMAR CARVALHO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: CARLA VENTURINE ESTEVES - MT0021977A, 

GABRIEL LUIZ ESTEVES - MT22330/Opara que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/07/2018 Hora: 14:40 /mt , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012768-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCK DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANCIO FELIPE GONZAGA NETO 70095418172 (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA OAB - MT0007491S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, adequar os pedidos 

contidos na petição do ID 12642685 nos moldes preconizados pelos 

artigos 534 e seguintes do CPC. Ultrapassado o prazo concedido, faça 

conclusos. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000600-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M C FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CHRISTIAN FUGIMOTO OAB - 593.666.481-34 (REPRESENTANTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FEITOZA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000885-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: TEREZINHA FEITOZA 

MORAES Pólo Passivo: SABEMI SEGURADORA SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, , onde a parte autora 

em resumo, que indevidamente lançado em sua conta poupança a 

cobrança de um seguro, no entanto a autora desconhece a origem da 

assinatura no contrato, e buscou inclusive no PROCON a devolução dos 

R$87,00 cobrados, no entanto, não obtendo resposta, ingressou com a 

presente. A empresa reclamada aduz que efetuou a devolução dos 

R$87,00, não havendo que se questionar nenhum direito. Pois bem, 

verifico que a parte autora ingressou com a presente ação em 24.08.2017, 

e a ré efetuou a devolução do valor em R$25.08.2017, sendo certo que 

não havia sido citada da presente ação. No entanto, forçoso verificar que 

a autora encontrava-se desde 01.06, tentando resolver a situação e não 

conseguiu, assim, por causa da desídia da ré, evidente que deve ser 

considerado um valor para compensar o abalo da parte autora. Quanto ao 

pedido de restituição em dobro, considerando que já foi feita a devolução 

antes da intimação da ré, entendo que não poderá ser acolhido. 2.3. 

DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da empresa Reclamada causou sim abalo 

moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, pela demora na 

resolução do problema da autora. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte autora narra seu 

constrangimento e inconformismo com a impossibilidade de utilizar dos 

benefícios pagos a titulo de seguro, sendo que o pagamento estava 

ocorrendo devidamente. Destaco que, ao contrário do asseverado na 

contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte 

reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço 

que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos 
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princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamada SABEMI SEGURADORA SA a pagar a quantia de 

a pagar quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais ao Reclamante TEREZINHA FEITOZA MORAES, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011738-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINDRA LUCIA SOBRINHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMEIRE DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação redesignada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/08/2018 

Hora: 16:20 (horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas 

partes, sob pena de revelia e confissão no caso de ausência do requerido 

e contumácia seguida de extinção do processo no caso de ausência do 

requerente, neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CARLOS TIBRI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/07/2018 Hora: 16:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK RODRIGUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 23/07/2018 Hora: 17:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK RODRIGUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/07/2018 

Hora: 17:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 267344 Nr: 17560-67.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magda Aparecida Deporte Boher de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 SENTENÇA

 Processo nº.: 17560-67.2017.811.0004 (Cód. 267344)

 Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pela autora do fato Magda Aparecida Deporte Bohrer de Souza, 

do crime de injúria (art. 140 do CP), contra Eterno José de Freitas, fato 

ocorrido em 21 de agosto de 2017.

3. No que concerne ao fato típico narrado, tem-se que tal conduta 

criminosa é apurada através de ação penal privada mediante oferecimento 

de queixa crime pelo ofendido – consoante dicção do artigo 145 do Código 

Penal – apresentando como uma das causas de extinção da punibilidade a 

renúncia do direito de queixa pelo ofendido (artigo 107, V, do Código 

Penal), razão pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 

92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, vez que a 

vítima renunciou expressamente o direito de queixa (fls. 26), não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque no evento em apreço (art. 67, II, do CPP).

4. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.
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7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 246933 Nr: 4185-96.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Garcia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO MACHADO - 

OAB:21227/0

 SENTENÇA

T.C.O. nº: 4185-96.2017.811.0004 Código: 246933

Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu a transação penal a ele 

imposta, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 84, Parágrafo 

Único da Lei 9.099/1995 extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

10.

 Barra do Garças-MT, 04 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 246863 Nr: 4127-93.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar de Oliveira Alves, Osvaldo Ferreira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 SENTENÇA

T.C.O. nº: 4127-93.2017.811.0004 Código: 246863

Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos os indiciados cumpriram a transação penal a 

eles imposta, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 84, 

Parágrafo Único da Lei 9.099/1995 extinta a punibilidade do fato sub 

judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

10.

 Barra do Garças-MT, 04 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 246652 Nr: 3977-15.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Veiga Dwornik, Gabriel Vieira de 

Oliveira, Gustavo Jacovozi Fossen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 SENTENÇA

T.C.O: n°: 3977-15/2017 Código: 246652

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Gabriel Vieira de Oliveira e Gustavo Jacovozi Fossen, 

visando apurar a eventual prática da infração penal de posse de drogas 

para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) fato ocorrido em 

25.01.2017.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

 5. Conquanto, é fundamental frisar, que na data dos fatos os autores em 

voga encontravam-se com menos de 21 (vinte e um) anos de idade (fls. 

05), razão pela qual o lapso temporal da prescrição se reduz pela metade, 

operando-se em 01 ano – consoante dicção do artigo 115 do Código Penal 

– resultando na consequente prescrição do fato típico em apreço, vez que 

o recebimento da denúncia não se deu até a presente data. Isto posto e 

observando a combinação dos artigos 107, IV, I e 115, todos do Código 

Penal, DECLARO, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice.

 6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 7. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 8. Expeça-se o necessário.

9. Intime-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se o Ministério Público.

 12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 220779 Nr: 3280-28.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kattya Regina Marques Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 SENTENÇA

T.C.O. nº: 3280-28.2016.811.0004 Código: 220779

Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos a indiciada cumpriu a transação penal a ela 

imposta, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 84, Parágrafo 

Único da Lei 9.099/1995 extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.
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7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

10.

 Barra do Garças-MT, 07 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 252856 Nr: 8264-21.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Renato Dias Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Autos nº: 8264-21.2017.811.0004 Código: 252856

Vistos.

1. Cuida-se de um Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de José Renato Dias Rodrigues visando apurar a eventual 

prática do delito de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) contra Eliane 

Moreira da Silva Nascimento, fato ocorrido em 28.03.2017.

2. Vieram-me conclusos.

3. É o relato essencial.

4. No caso em análise, conforme consta em ata de audiência de fl. 55 

vítima e ofensor realizaram composição civil, acarretando na renúncia do 

direito de queixa da vítima.

5. É o relato essencial. Decido.

6. Destarte, com esteio na inteligência extraída do art. 74 da Lei 9.099/95, 

DETERMINO desde já o ARQUIVAMENTO dos autos em tela devendo a 

Secretaria do Juizado proceder às baixas e anotações necessárias, o que 

somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado desta decisão.

7. Ciência ao Ministério Público.

 8. Sem custas, consoante dicção dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

9. Expeça-se o necessário.

10. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012106-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012140-13.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMAR ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010927-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COLEMAR DE SOUZA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira da 

parte postulante e a mesma manteve-se inerte, não podendo escapulir da 

apreensão deste magistrado que a parte autora além de não apresentar 

comprovantes de renda ou declaração de isenção de recolhimento de 

impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, para robustecer a 

arguição de que não possui condições de arcar com as custas judiciais, 

optou por ingressar com demanda sendo representado por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, tendo em 

vista a inexistência de preparo do recurso inominado apresentado pelo 

requerente, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o 

art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 3- Não 

havendo manifestação das partes a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER CARLOS HERNANDEZ (REQUERIDO)

JANAINA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

JANAINA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira da 

parte postulante, momento em que a mesma manteve-se inerte, não 

podendo escapulir da apreensão deste magistrado que a parte autora 

além de não apresentar comprovantes de renda ou declaração de isenção 

de recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal, 

para robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo representados 

por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria 

Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as 

demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUESIO SOUTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

autora apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição 

financeira das partes postulantes, momento em que a mesma manteve-se 

inerte, não podendo escapulir da apreensão deste magistrado que a parte 

autora além de não apresentar comprovantes de renda ou declaração de 

isenção de recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita 

Federal, para robustecer a arguição de que não possui condições de 

arcar com as custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo 

representados por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à 

Defensoria Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com 

as demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso interposto pela parte autora. 3- Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerida preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata de via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP) conforme 

certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) por meio de 

petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de 

que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das 

vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado 

pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito devolutivo , 

tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima mencionada. 4- 

Intime-se a parte requerente para que apresente as contrarrazões no 

prazo de 10(dez) dias, após, com ou sem manifestações, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 5- Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011312-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DUARTE PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA DE FATIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLES MARIA SOUZA LIRA TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DIAS DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA ANTONIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA JANE FONSECA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARY FERNANDES DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENAIR FARIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAIR DOS SANTOS LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 
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RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEITON ALVES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES DOS SANTOS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010948-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

CAROLINE BARBARA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010874-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011641-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEME RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM CHARER AHMAD FAYAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013087-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNA GOMES BARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que a mesma juntou tão somente 

declaração de pobreza, não podendo escapulir da apreensão deste 

magistrado que a parte autora além de não apresentar comprovantes de 

renda ou declaração de isenção de recolhimento de impostos oferecida 

gratuitamente pela Receita Federal, para robustecer a arguição de que não 

possui condições de arcar com as custas judiciais, optou por ingressar 

com demanda sendo representados por patrono constituído, ao invés de 

buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes 

mesmo de ingressar com as demandas procede à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, tendo em vista a inexistência de 

preparo do recurso inominado apresentado pelo requerente, estando o 

mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, 

declaro DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das 

partes a contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 

4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FLUVIO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 
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por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANY DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que a mesma juntou tão somente 

declaração de pobreza, não podendo escapulir da apreensão deste 

magistrado que a parte autora além de não apresentar comprovantes de 

renda ou declaração de isenção de recolhimento de impostos oferecida 

gratuitamente pela Receita Federal, para robustecer a arguição de que não 

possui condições de arcar com as custas judiciais, optou por ingressar 

com demanda sendo representados por patrono constituído, ao invés de 

buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes 

mesmo de ingressar com as demandas procede à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, tendo em vista a inexistência de 

preparo do recurso inominado apresentado pelo requerente, estando o 

mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, 

declaro DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das 

partes a contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 

4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 
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requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARA REGINA BUENO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGO MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KATNA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NERY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 
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o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011257-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY MACLEITON DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 
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guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CARNEIRO LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ESTEFANY OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA NOVAES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 
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LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH SUZANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE FRANCISCA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ARRAIS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DUARTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 
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preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 
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Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOARA FARIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOLDECY DE ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011271-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011587-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PANIFICADORA SAO PAULO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A (ADVOGADO)

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000942-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HATYLA GUALBERTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS LIMA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VALMIR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 
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momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Inicialmente, cabe asseverar que a tutela provisória só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Assim 

sendo, para a concessão da tutela provisória, se torna necessário que no 

caso posto à apreciação judicial esteja presentes os requisitos acima 

grafados. Com efeito, impende destacar que o salário, diante de sua 

natureza alimentar, é instituto protegido por norma constitucional, que visa 

protegê-lo contra eventuais abusos a ele impingidos. Outrossim, com a 

finalidade de dar efetividade ao art. 7°, X da Carta Magna, foram criados 

alguns mecanismos cujo objetivo precípuo é garantir a proteção deste 

instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana 

e o mínimo existencial inerente a todos os cidadãos, dentre os quais se 

encontram a impenhorabilidade do salário disposta no art. 833, IV do CPC. 

Verdadeiramente, as empresas que concedem créditos - como a 

requerida -, devem adotar todas as cautelas necessárias para terem 

garantia de futuro recebimento dos empréstimos/financiamentos, contudo, 

também devem tomar atitudes com vistas a evitar o superendividamento de 

seus consumidores. 3. Assim, analisando a petição inicial e os 

documentos que a instruem observo que nesta quadra processual não 

seria crível exigir prova da parte autora, notadamente por se tratar de 

relação de consumo, haja vista que os documentos carreados ao feito, ao 

menos em análise de cognição sumária, são suficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito, precipuamente as cópias dos contracheques 

carreadas. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há indícios de estar 

ocorrendo indevidamente descontos na folha de pagamento da 

requerente. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado do Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida 4. No que toca à inversão do ônus da 
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prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um 

sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 5. Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA vindicada no que toca ao pedido para que a requerida 

abstenha-se de proceder com os descontos na folha de pagamento da 

requerente, até o deslinde final da rusga, sob pena de incorrer em multa 

no valor descontado em dobro, sendo de bom alvitre registrar que a 

medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a 

requerida. 9. Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição 

de ofício a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso para 

que promovam a suspensão das cobranças em comento, até o deslinde 

final da rusga, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua 

concretização. 10. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12.Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13.Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14.Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 14.Expeça-se o necessário. 15.Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 
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âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No caso vertente, 

verifica-se que há indícios que a parte autora está na iminência de ter seu 

nome negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção, conforme 

se infere dos documentos anexados na proêmial, requerendo para tanto a 

tutela provisória com o escopo de impedir que o seu nome seja restrito. 

Com efeito, compreendo que da análise dos autos, razão assiste a parte 

promovente, notadamente pelo simples fato de que uma das premissas da 

tutela provisória é coibir a ocorrência de uma lesão ao eventual direito das 

partes. Sobre tal tutela nos ensina Fredie Didier Jr: “A tutela inibitória é 

aquela que tem por fim evitar a ocorrência de um ato contrário ao direito ou 

impedir sua continuação.” (in Código de Processo Civil. Vol. 2. Ed. Jus 

PODVM, 2016, p.611) 3. Sendo assim, no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da autora prova, 

notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 4. No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 5. Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 6. No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 
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obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para que a 

requerida ABSTENHA-SE de incluir o nome da parte demandante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de a multa ser majorada 

em caso de necessidade, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 9. 

DEFIRO a parte promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos 

da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente . 10. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15. Expeça-se o necessário. 16. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001058-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORO GOUVEIA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010839-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o disposto no art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/1995, bem 

como atento ao enunciado 80 do FONAJE, deixo de receber o recurso 

inominado, eis que deserto, porquanto mesmo intimada para apresentar 

comprovante de renda, a parte recorrente quedou-se inerte. 2. 

Certifique-se o trânsito em julgado. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011341-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-88.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZ AUGUSTA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA OAB - MT13183/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012125-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NEGRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA NEGRI OAB - MT0018472S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

F. BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FRAGA TOPALIAN OAB - SP0324145A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE LURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 
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ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011221-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELHA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 24 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda 

transferência eletrônica dos valores depositados em favor de quem de 

direito, cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 16 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001056-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAIR DE OLIVEIRA REIS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GHASSAN MOHD ABDEL AZIZ AL RAIY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda 

transferência eletrônica dos valores depositados em favor de quem de 

direito, cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 24 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001659-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010978-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO ANTILLON CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BECK OAB - RS0054057A (ADVOGADO)

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a parte autora alega em síntese 

que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que não houve a entrega do produto contratado. Solicita ainda 

danos morais e materiais. Em contestação, a requerida, em síntese, 

negativa de negociação. Refuta danos e pede improcedência. Indo para os 

contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de 

consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente 

para considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do 

autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. Definida estas 

questões precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação dos danos. O autor nesta ação solicita devolução dos 

valores gastos com o produto não entregue, perdas e danos e danos 

morais. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. A parte 

autora comprova satisfatoriamente a ocorrência da contratação, de 

defeito na prestação do serviço com não entrega do produto em tempo 

hábil. Ficou demonstrado na instrução que a pessoa que combinou e 

pegou o cheque seria filho ou no mínimo pessoa ligada a requerida, 

emitindo inclusive recibo timbrado, de modo que não há que se falar em 

isenção de sua responsabilidade Logo, existindo um lastro probatório 

suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos que 

isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço deve ser 

reparado. Referente aos danos materiais, o autor juntou prova e 

quantificou o total dos gastos iniciais em R$ 9200,10 (nove mil duzentos 

reais e dez centavo centavos), e sobre este ponto entendo como perda a 

ser reparada, desde o desembolso (07/03/2017). Sobre os danos que 

teria arcado em decorrência da não entrega, tem-se que os gastos são 

desdobramentos de parte da obra que já estava prevista no projeto, ou 

seja, já era uma despesa prevista, e os prestadores de serviços ouvidos 

confirmaram que fizeram em curto espaço de dias e sem gastos 

extraordinários. Neste ponto, o pleito precisa então ser negado, sendo que 

eventual dano ricochete ficará embutido na parte compensatória dos 

danos morais, que já adianto (para depois explanar), serem devidos. 

Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito na prestação do 

serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que devem ser 

procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar ato ilícito consumerista por 

defeito na prestação de serviço. b) condenar a promovida a pagar, a título 

de danos materiais (modalidade de restituição), referente aos valores 

gastos devidamente comprovados, do produto não entregue, portanto nos 

autos a monta R$ 9.200,10 (nove mil duzentos e dez reais e dez 

centavos), e este fica fixado como valor definitivo, corrigida 

monetariamente desde o evento (sumula 43 do STJ), e com juros de mora 

de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c o art. 161, §1º do CTN) a contar da 

citação válida. c) rejeitar o pleito a título de danos materiais (danos stricto 

senso), por entender que os gastos realizados após a não entrega do 

produto foram ordinários já previstos na obra, e que eventuais danos 

ricochetes ficam embutidos na parte compensatória dos danos morais 

fixados. d) condenar a promovida, a pagar à parte autora, em razão do ato 

ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ,a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Junho de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, em conjunto com o art. 

38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu integral cumprimento, 

DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio 

nos arts. 904, I c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 3. 

Publique-se. 4. Registre-se. 5. Intime-se. 6. Após o trânsito em julgado, não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 7. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIDE DOS SANTOS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATREVIDINHA BABY TEEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, em conjunto com o art. 

38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu integral cumprimento (ID 

10161308), DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço 

com esteio nos arts. 904, I c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 3. 

Publique-se. 4. Registre-se. 5. Intime-se. 6. Após o trânsito em julgado, não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 7. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 183702 Nr: 4460-10.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR, a advogada ERIKA PINTO DE 

ARRUDA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192143 Nr: 9608-02.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHPS, TVPS, ERP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para parte autora manifestar no 

presente feito, apesar de intimada conforme se vê as fls. 34/35.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1097-10.2018.811.0006

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDAdS, ZGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi feita carga a Procuradoria do Estado no dia 26.04.2018 

para manifestar sobre a decisão de fls. 47/48, sendo devolvido nesta 

secretaria no dia 07.6.2018 sem manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157737 Nr: 5448-02.2013.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDS, DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR advogada ADRIANE ZITKOSKI 

DE BARROS, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 204630 Nr: 6376-45.2016.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LYGIA MONFORTE BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado GIOVANI 

ALMEIDA GONÇALVES para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 54926 Nr: 2438-91.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado AMAURI MUNIZ 

RIBEIRO para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78736 Nr: 5362-07.2008.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANA FAQUINI GASTARDELO 

BUENO - OAB:9.851

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado JAIME SANTANA 

ORRO SILVA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164954 Nr: 2060-57.2014.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PGDS, FLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de interdição proposta por Paulino Gonçalves da Silva 

em desfavor de Fatima Leonel da Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora faleceu na data de 

15/01/2016, desta forma o causídico requereu a extinção do feito, nos 

termos do art. 485, IX, do CPC.

Desta forma, considerando o falecimento da parte autora, a extinção do 

presente feito é medida que se impõe.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial de fls. 86, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado proceda-se com as anotações de praxe e 

arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 235963 Nr: 5203-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPS, CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se a parte autora pretende 

exercer a guarda de Anny Gabrielly Clementino Potoré Sales.

Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a exordial para retificar o polo passivo da demanda, 

incluindo-se os genitores como parte no processo, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136760 Nr: 5994-28.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMC, SMLCP, EDMG, LMLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, VINICIUS EDUARDO LIMA 

PIRES DE MIRANDA - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de 

setembro de 2018, às 14h30min.

Na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo às partes 

o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretendem obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.

 Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil.

Destaca-se que somente será realizada a intimação das testemunhas pelo 

juízo nas hipóteses previstas no art. 455, §4º, do CPC.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 68120 Nr: 5605-82.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA APARECIDA SILVA DA CRUZ, MARIA 

LOURENÇA DA SILVA PEIXOTO, ONOFRE PATRÍCIO DA SILVA FILHO, 

SEBASTIÃO PATRICIO DA SILVA, OTAVIO PATRICIO DA SILVA NETO, 

ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE PATRÍCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha de 

fls. 174/175, relativa aos bens deixados pelo falecimento de Onofre 

Patrício da Silva, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

respectivo Formal de Partilha.Intimem-seApós, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001167-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HASAN O.M.R.P.R.SULUN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001167-78.2016.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: HASAN 

O.M.R.P.R.SULUN - ME 1 – Considerando que a parte autora não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço da 

parte ré, INDEFERE-SE o pedido de id. 11750355. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

a busca de endereços, apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis quando a 

informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas 

diligências em busca das informações – que são de seu único e exclusivo 

interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. 2 – 

INTIME-SE o exequente para diligenciar na busca do endereço da parte ré 

a fim de proceder a sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. 3 – Com a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento. 4 – Do contrário, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 21 de 

junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000409-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO SABORE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000409-65.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 
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REQUERIDO: FABIANO SABORE LARA 1 - Por conta do requerimento de 

id. 12061804 formulado pela parte autora, DEFERE-SE o pedido de 

suspensão do feito pelo prazo de 30 dias. 2 - Decorrido o prazo sem 

manifestação, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. 3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 

de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002816-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002756-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HLA INCORPORACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002763-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON AUGUSTO COSTA OAB - SP140879 (ADVOGADO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002450-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JB.CONTE DO BRASIL & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO SILVA FARIA OAB - MG89759 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO JUNIOR E DIAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO CUMPRA-SE o despacho anterior. Às 

providências. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002477-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAURI FELIX DUTRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Havendo elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 2 - No 

mais, CUMPRA-SE o despacho anterior. Às providências. Cáceres/MT, 21 

de junho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002705-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MAIDANO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002734-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TORRES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002779-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 
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documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de junho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002815-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOGIVAL SILVA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002841-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE CORREIA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA PEREIRA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007093-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN MARCELO GALINA (RÉU)

MARILZA PEREIRA GALINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

 

Ato Ordinatório Certifico para os devidos e legais efeitos que a Parte 

Requerida foi devidamente citada, apresentando contestação dentro do 

prazo legal, isto posto, nos termos do art. 203, § 4º do CPC. Intimo o 

advogado da parte autora para querendo apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002860-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AGNALDO ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 25 de junho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001434-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA NUNES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do ar. 203 § 4.º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de Intimar a parte requerente, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para que , no prazo de 05 (cinco) dias, informe a 

localização do bem móvel a ser penhorado. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o 

Recurso de Apelação de Id: 12122100 é Tempestivo. Certifico ainda que a 

Requerente, ora denominada Apelante; não recolheu o preparo em razão 

da concessão de gratuidade de Justiça haver sido deferida na inicial. 

Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC , pelo presente, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o requerido, ora denominado 

Apelado, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) legalmente constituído(s), 

para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, 

CPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica Judicária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA CRISTINA MENDES DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o 

Recurso de Apelação de Id: 12122100 é Tempestivo. Certifico ainda que a 

requerente, ora denominada Apelante deixou de recolher o preparo em 

razão da concessão de gratuidade de Justiça ter sido deferida na inicial. 

Assim, nos termos do art. 203, § 4º do NCPC , pelo presente, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o requerido, ora denominado 

Apelado, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) legalmente constituído(s), 

para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, 

NCPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer 

ajuizada por BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA em face do BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ambos 

qualificados no processo. Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial 

concedendo a antecipação dos efeitos da tutela (id. 6494950). Audiência 

de conciliação realizada (id. 6112460), ocasião em que restou infrutífera a 

composição amigável. Devidamente citado, o réu apresentou contestação 

e documentos (id. 5083364). Réplica no id.9079624. O processo veio 

concluso. É o relato do essencial. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) existência da obrigação de fazer e seus limites. 

INTIMEM-SE as partes para especificar as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências (o que se quer provar) e razões específicas para cada meio 

probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o 

início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 24 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173639 Nr: 8959-71.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA ASSUNÇÃO, NIRO ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DARCY DE SOUZA PESTRE, ROSA 

MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE LISO, 

ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, CLAUDIA 

CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 

163/163v. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de Custas e R$132,08 (cento e trinta e dois reais e 

oito centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do 

Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6877 Nr: 332-40.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER FABIAN SANTANA 

RAMOS - OAB:4438/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 162. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21423 Nr: 2286-82.2002.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MARQUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 90/92. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14430 Nr: 437-12.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL D'OESTE COM. TRANSP. E IMPORT. E 

EXPORT. LTDA, ZULMIRA ZEFERINI DE ARAÚJO, JOSÉ ROBERTO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil e 

determinação judicial de fls. 241 INTIMO a parte requerida, por meio de seu 

advogado legalmente constituído, para que, no prazo de 10 (dez)dias, 

manifestem sobre a constrição e avaliação do bem penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170979 Nr: 7036-10.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON SUTERLAND BATISTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

interposto pela parte Requerida, ora denominada apelante, é tempestivo. 

Certifico outrossim, que a parte apelante não efetuou o preparo, tendo em 

vista ser beneficiario de justiça gratuita. Isso posto, nos termos do art. 

152, VI do CPC, INTIMAM-SE a parte Requerente, ora denominada apelada, 

para contrarrazoar o recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160918 Nr: 8732-18.2013.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROJU AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOS SANTOS SILVA, MIGUEL DE 

CAMPOS, MIZAEL BARRETO, EDMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA, ROBERTO 

DE MATOS SILVA, OSMAR FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM DE JESUS BOTTI 

CAMPOS - OAB:155.665, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684, 

PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

interposto pelas partes Requeridas, ora denominadas apelantes, é 

tempestivo. Certifico outrossim, que as partes apelantes não efetuaram o 

preparo, tendo em vista ser beneficiarias da justiça gratuita. Isso posto, 

nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMAM-SE a parte Requerente, ora 

denominada apelada, para contrarrazoar o recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175664 Nr: 10418-11.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LF CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, HYUNDAI 

CAOA DOP BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802 OAB/SP, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15.249-A, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219 OAB/SP

 Certifico para os devidos e legais efeitos, que efetuadas buscas no 

sistema SISCONDJ, não foi encontrado saldo remanescente vinculado aos 

autos, conforme cópía do extrato em anexo. Isso posto, intimam-se a parte 

Requerida HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 87-43.2009.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO DA SILVA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

interposto pela parte Requerida, ora denominada apelante, é tempestivo. 

Certifico outrossim, que a parte apelante não efetuou o preparo, tendo em 

vista ser beneficiario de justiça gratuita. Isso posto, nos termos do art. 

152, VI do CPC, INTIMAM-SE a parte Requerente, ora denominada apelada, 

para contrarrazoar o recurso, no prazo legal.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145383 Nr: 3426-05.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER MANOEL TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO NEGRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92696 Nr: 7788-55.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL, PSDLM, SMDPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13242-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC e em cumprimento ao r. despacho de fl. 

125v, INTIMO a parte Executada, por meio de seu advogado, para 

apresentar o plano de recuperação judicial da ré pela assembleia geral de 

credores, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando o que entender de 

direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000027-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MEDEIROS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000027-38.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: DIEGO DE MEDEIROS SANTOS REQUERIDO: MAPFRE VIDA 

S/A 1 – Como alardeado pela parte autora (id. 11546089 e id. 12672573), a 

decisão que determinou a produção de prova pericial fixou que o 

pagamento dos honorários periciais seria arcado por ambas as partes, na 

proporção de 50% para cada parte, ressalvado que o autor está sob o 

pálio da justiça gratuita (id. 11298296). Dessa feita, RETIFICA-SE a decisão 

de id. 11396416, no que toca à determinação para que a parte autora 

efetuasse o depósito dos honorários periciais, devendo permanecer, 

portanto, o que fora decidido no Juízo Deprecante. 2 – Bem por isso, uma 

vez apresentados os honorários periciais (id. 12663113), INTIME-SE a 

parte demandada para pagamento de 50% dos honorários periciais 

requeridos, quantia correspondente à sua proporção, para início dos 

trabalhos periciais. 3 – Doravante, PROSSIGA-SE com o cumprimento dos 

itens 3 e seguintes da decisão de id. 11396416. 4 – INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000206-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ SANTANA DE ASSIS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000206-40.2016.8.11.0006. AUTOR: 

JORGE LUIZ SANTANA DE ASSIS GONCALVES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 1 – Em análise à 

manifestação de id. 11764650, verifica-se que a parte autora visa à 

reconsideração da decisão de id. 11643772, uma vez que não seria 

necessária a comprovação de requerimento administrativo no caso em 

tela. Diante do fato de que se depara com instrumento inidôneo para a 

reforma da decisão prolatada, tratando-se a pretensão de mero 

inconformismo da parte autora, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração, 

devendo ser manejado para tal fim a via recursal adequada, razão pela 

qual este Juízo mantém o quanto determinado na decisão de id. 11643772. 

2 – Uma vez que já decorreu o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 dias, apresentar o requerimento administrativo 

com a negativa da concessão da indenização pretendida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, com espeque 

no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por consequência, julgando extinto 

o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do 

mesmo Diploma Legal. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE SILVA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000338-63.2017.8.11.0006. AUTOR: 

CARLOS ANDRE SILVA MACEDO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. I – 

Relatório Trata-se de ação de indenização por danos ajuizada por 

CARLOS ANDRÉ SILVA MACEDO em face de BANCO BRADESCO S.A., 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que a parte 

demandada promoveu a negativação do seu nome, sem que houvesse 

qualquer relação jurídica entre as partes. Requer, portanto, a declaração 

de inexistência dos débitos que originaram a restrição de crédito, além de 

indenização por danos morais. A inicial foi recebida no id. 4628783. A 

parte demandada apresentou contestação no id. 5853233, defendendo, 

grosso modo, que houve a regular contratação do serviço, a culpa 

exclusiva do autor, a inexistência de ato ilícito praticado pela ré e a 

ausência de danos morais. No mais, requer a condenação do autor nas 

penas de litigância de má-fé. Realizada audiência, não houve conciliação 

(id. 5899506). A parte autora deixou de apresentar réplica à contestação. 

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas a 

serem produzidas (id. 11393401), as partes quedaram-se inertes (id. 

12714904). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se 
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apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não havendo preliminares e questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois bem. A parte autora é 

consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a 

responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 

e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de 

culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das 

atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de que o desate da 

questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato 

negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No 

caso judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar 

que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa 

última (a parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória 

“negativa non sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se 

exigir da parte demandante prova de fatos negativos, principalmente 

quando se tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato 

legitimador da situação contra a qual se insurge. No vertente caso, além 

de se tratar de fato negativo puro, houve a inversão do ônus da prova, de 

modo que incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas da 

existência da relação contratual em questão. Nesse ponto, a parte 

demandada juntou, com a contestação, todos os documentos utilizados 

para o início da relação contratual, além dos contratos assinados pela 

parte autora (id. 5853221, 5853228, 5853240 e 5853245), revelando a 

existência de relação jurídica material entre as partes. Aliás, os 

documentos pessoais apresentados pela ré são idênticos àqueles 

acostados à inicial. Sendo assim, os documentos juntados pela parte 

demandada trazem todos os elementos necessários para evidenciar a 

existência de relação contratual, de modo que, havendo relação jurídica 

entre as partes e a efetiva utilização dos serviços, a pendência do 

pagamento enseja a negativação ora discutida. Além do mais, embora 

devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar réplica à 

contestação e de pugnar pela produção de provas (id. 12714904), 

oportunidade em que poderia provar situação diversa da que fora 

demonstrada pela parte demandada, contudo, nada fez nesse sentido, de 

modo que, na forma do art. 374, inciso III, do CPC, são incontroversos os 

fatos apresentados pela parte demandada. Nesse sentido: “MONITÓRIA - 

CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO CAUSAL - EXPLICITAÇÃO NOS EMBARGOS 

DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA - ALEGAÇÃO 

DE VÍCIO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS, E 

PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA - APLICAÇÃO 

DO ART. 334, INCISO III, DO CPC - EMBARGOS PROCEDENTES - 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJSP - APL 9053730602006826 SP, Órgão 

Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado, Relator: Matheus Fontes, 

Publicação: 31/08/2011) (negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. TALONÁRIO SUPOSTAMENTE 

PERDIDO PELO EMITENTE. AFIRMAÇÃO DO RÉU DE QUE A CÁRTULA FOI 

ASSINADA PELO PRÓPRIO AUTOR. RÉPLICA. IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA. 

AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. "Ocorrendo a 

réplica do artigo 326 do Código de Processo Civil, faz o autor as vezes de 

réu, cabendo-lhe impugnar os novos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos da pretensão do demandante, trazidos na contestação. Se tal 

não ocorre, essa omissão traduz-se em confissão do autor, dispensado o 

réu de produzir prova a respeito, já que sobre fatos incontroversos, não 

se faz prova, com a incidência do inciso III do artigo 334 do Código de 

Processo Civil (TJSC, Ap. Cív. n., de Barra Velha, Rel. Des. Substituto 

Jaime Luiz Vicari, DJe de 9-10-2009)”. (Apelação Cível n. , de Lages, rel. 

Des. Ricardo Fontes, j. em 31-3-2010) (negritei)” Bem por isso, diante da 

comprovação da origem da dívida, a negativação fora legítima, de modo 

que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, tampouco 

danos morais a serem indenizados. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Uma vez que restou devidamente 

provada a existência da relação jurídica negada pela parte autora, na 

exordial, agiu o autor como litigante ímprobo na medida em que se utilizou 

de medida judicial a fim de se valer de pretensão manifestamente 

incontroversa. Desse modo, este Juízo APLICA a pena de litigância de 

má-fé, na forma do artigo 80, inciso I, do CPC, e CONDENA a parte autora 

ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa e a indenizar a 

parte ré no patamar de 10% sobre o valor da causa, conforme permite no 

artigo 81 do CPC. No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de junho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002124-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER RAIMUNDO ANICETO (AUTOR)

NADIA APARECIDA ANICETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para contestação/manifestação 

defensiva.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001819-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANA IRYS CORBELINO BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para purgação da mora e 

manifestação defensiva.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006221-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA IMPLEMENTAR O CUMPRIMENTO 

DA SENTENÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize a 

implementação do cumprimento da sentença exarada (ID 13008461). 

Cáceres/MT, 25 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001332-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY GONZAGA DOS REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de mandado retro 

expedido.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA CIÊNCIA DA PENHORA 

NEGATIVA E/OU INSUFICIENTE MANIFESTAR NO PRAZO ESTIPULADO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos, acerca do resultado negativo e/ou insuficiente da tentativa da 

penhora em dinheiro via Bacenjud (ID 13837907), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 25 

de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191710 Nr: 9369-95.2015.811.0006

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO RONDON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 105. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 57636 Nr: 4007-30.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2.625/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para , no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar-se acerca dos cálculos apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 85186 Nr: 745-67.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca ds informações contida na petição 

de fls.335/336.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 46360 Nr: 4425-02.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO HENRIQUE MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Trânsito em Julgado

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Cáceres - MT, 21 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 55884 Nr: 2880-57.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para , no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar-se acerca dos cálculos apresentados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135551 Nr: 4650-12.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 INTIMAÇÃO das partes, nas pessoas de seus advogados, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, postularem o que entenderem de direito, tendo em vista o 

retorno dos autos à 1ª Instância .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175977 Nr: 10625-10.2014.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO, 

CHRISTIANE EMANUEL TEIXEIRA CERÁVOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA 

NUNES, LUCIANO LACERDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para as 

partes manifestarem acerca do "Despacho->Mero expediente", de 
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23/04/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10244, de 25/04/2018 e publicado 

no dia 26/04/2018, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: Manoel Alvares Campos - OAB:, Manoel Alvares 

Campos Júnior - OAB:9791, representando o polo ativo; e VINÍCIUS 

CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT, representando o polo passivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 139250 Nr: 8833-26.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000390-93.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL EXECUTADO: FABIOLA 

APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA Vistos etc. Na última 

manifestação, o credor requer a constrição de valores via diligência no 

sistema BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de 

modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o 

dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de 

recursos financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos 

do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o 

mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que 

poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. Reoportunizo manifestar sobre o interesse na 

averbação da dívida no Serasa, ressaltando que não incide qualquer 

ônus. Somente em caso de protesto é que a parte terá que desembolsar 

valores. Cáceres/MT., 21 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000390-93.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL EXECUTADO: FABIOLA 

APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA Vistos etc. Na última 

manifestação, o credor requer a constrição de valores via diligência no 

sistema BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de 

modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o 

dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de 

recursos financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos 

do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o 

mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que 

poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. Reoportunizo manifestar sobre o interesse na 

averbação da dívida no Serasa, ressaltando que não incide qualquer 

ônus. Somente em caso de protesto é que a parte terá que desembolsar 

valores. Cáceres/MT., 21 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003474-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARIA 

APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando incorporação 

definitiva na folha de pagamento da Autora do percentual de 11,98% 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para 

URV e os valores pretéritos pertinentes. A pretensão material 

fundamenta-se, em síntese, na inobservância das regras de conversão do 

cruzeiro real para a unidade real de valor, por ocasião do Programa de 

Estabilização Econômica, instituído pelo Governo Federal, em 27 de 

fevereiro de 1994. Com a inicial, veio documentação. Despacho inicial 

determinando o encaminhamento do feito ao CEJUSC para audiência de 

Conciliação/Mediação (Id: 9174887). Contestação apresentada 

tempestivamente pelo Município (Id: 9798405). Impugnação (Id: 9907000). 

Frustrada a audiência em razão de ausência das partes (Id: 10373223). O 

ente requerido foi intimado para prestar informações pertinentes ao 

deslinde dos fatos (Id: 3323270), contudo deixou transcorrer “in albis” o 

prazo de resposta (Id: 4608951). Intimada a prestar informações, o 

Município manifestou, acostando aos autos documentos pertinentes (Id: 

10924062). Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. O deslinde da controvérsia não demanda dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da celeridade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo a lide, nos precisos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Reporto-me, 

inicialmente, à preliminar de prescrição suscitada pelo requerido. Não 

prospera a tese defensiva. Contra a Fazenda Pública a prescrição opera 

em 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto-Lei 20.910/32 e Súmula 85 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 160 de 909



STJ. Deste modo, tendo ocorrido o ajuizamento do processo em 

01/06/2017, eventuais direitos anteriores a 01/06/2012 estão prescritos, 

conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: [...] a 

jurisprudência esta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos 

casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de 

cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de 

direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao 

ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt 

no REsp. 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena da Costa, Primeira 

Turma, DJe 24/06/2016 e AgRg no AREso 319.053/RJ, Rel Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. (STJ,Primeira Turma, 

AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado 

do Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016). No mérito, o 

caso é de parcial procedência dos pedidos. A questão jurídica central 

cinge-se à legitimidade da incorporação na folha de pagamento da parte 

requerente do percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da 

equivocada conversão monetária do URV em cruzado real e os valores 

retroativos pertinentes. Há que se registrar, em princípio, que o direito ao 

acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor público, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na 

remuneração, mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o 

percentual, acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado 

à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes, 

inclusive reajustes sem qualquer menção expressa quanto a URV. Sob tal 

perspectiva, pontuou o Supremo Tribunal Federal que o término da 

incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória. O acréscimo percentual, ou o direito à incorporação, 

demanda, por conseguinte, que os vencimentos sejam pagos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado, na forma do artigo 168 da 

Constituição da República. Isso porque, como bem ressaltado pelo 

MINISTRO LUIZ FUX, do Supremo Tribunal Federal, “apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder 

Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês”, ressaltando, inclusive, que “no caso do 

Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido 

índice”. A ampla repercussão das demandas envolvendo a discussão 

sobre o direito à incorporação da equivocada conversão do Cruzeiro Real 

em URV acabou por incutir, nos jurisdicionados, a falsa ideia de que todo e 

qualquer servidor público teria direito ao acréscimo percentual de 11,98%, 

ou do índice decorrente do processo de liquidação. TODAVIA, APENAS 

OS SERVIDORES QUE RECEBEM AS SUAS REMUNERAÇÕES NO PRÓPRIO 

MÊS DE TRABALHO FAZEM JUS AO ACRÉSCIMO, EXCLUINDO, A 

PRINCÍPIO, OS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. A questão foi 

decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, com 

repercussão geral, no qual há expressa referência aos servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho. Transcrevo: 

“Da limitação temporal do índice devido: Aduza-se, a título de obiter dictum, 

que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em 

um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas 

remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do 

Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério 

Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No 

caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao 

referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: 

EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor público. 

Reposição salarial de 11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão em URV. 3. 

Servidor Público do Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de correção. 

Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade. Precedentes. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão: A Turma, por 

votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do 

voto do Relator. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor 

Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 01.04.2008.(RE 523793 AgR / RN - 

RIO GRANDE DO NORTE AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão Julgador: 

Segunda Turma. Publicação DJe-078 DIVULG 10 Supremo Tribunal 

30-04-2008, PUBLIC 02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE AGDO.(A/S): MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS). 

(Grifamos) Por fim, parafraseando o MINISTRO CEZAR PELUSO não se 

pode aplicar a “servidor do Poder Executivo orientação peculiar aos 

servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, os 

quais têm os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no 

dia 20 de cada mês, daí porque o STF lhes tem reconhecido direito à 

recomposição de 11,98%, resultante de erro no critério de conversão, em 

URV, dos valores das suas remunerações”. Na espécie, trata-se de 

servidor do Poder Executivo Municipal, cujos proventos não são pagos 

nos termos da regra do art. 168 da Constituição da República, pois os 

servidores do Poder Executivo têm os vencimentos e proventos 

estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência. Logo, 

diversamente dos servidores dos outros Poderes, a parte autora, em 

princípio, não teria sofrido nenhum prejuízo com a conversão da URV. A 

ressalva é pertinente à medida que o requerido não comprovou o 

cumprimento do disposto no artigo 25, §1º, da Lei nº 8.880/94, fato que 

faz presumir, nos moldes do artigo 359 do Código de Processo Civil, que a 

emissão da ordem de pagamento não coincidiu com o fechamento da 

folha, circunstância que demandaria o pagamento da diferença entre o 

valor, em cruzeiros reais, recebido na forma anterior e o valor, em 

cruzeiros reais, a ser pago mediante conversão em URV pelo valor desta 

na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos, paga na folha 

salarial subsequente, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei nº 8.880/94. 

Logo, A AFERIÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DEVE SER APURADA EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, por arbitramento, e acaso existente, qual o 

percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que 

afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro, 

restando inaplicável o índice de 11,98%. Assim sendo a parte autora faz 

jus à apuração da perda salarial, até a data da efetiva reestruturação 

remuneratória da carreira, por influxo do princípio da isonomia, haja vista 

ser inadmissível o estabelecimento de remuneração diferenciada para o 

mesmo cargo. A propósito: Embargos de declaração o recurso 

extraordinário. Direito monetário. Conversão do padrão monetário: cruzeiro 

real em URV. Direito aos 11,98% ou ao índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Possibilidade. Repercussão geral 

reconhecida. Mérito julgado. Limitação temporal. O termo ad quem da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito há percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência. Efeitos 

infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos. (STF, 

Tribunal Pleno, RRE 561386 ED, Relator Ministro Luiz Fux, publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2016). Pelo exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito inicial no sentido de condenar o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES ao pagamento da perda salarial decorrente da incorreta 

conversão do padrão monetário URV, nos limites da fundamentação retro, 

a ser apurado em liquidação de sentença, cujos eventuais valores 

deverão ser atualizados nos moldes da legislação aplicável aos débitos da 

Fazenda Pública (ADIS 4357/4425), tudo com força no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil; b) Sem custas; c) Condenar o Município de 

Cáceres ao pagamento dos honorários, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre eventual valor apurado em liquidação de sentença, por equidade, 

nos moldes do artigo 85, § 4º, II, do CPC; d) Processo não sujeito ao 

reexame necessário de sentença por força do valor de alçada, forte no 

art. 496, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil; e) Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquive-se o feito; f) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Cáceres, 06 de junho de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO MIRANDA MINERVINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por JOSÉ 

MARCIO MIRANDA MINERVINI contra o PREVI-CÁCERES e o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual este Juízo determinou a emenda da petição inicial 

no sentido de colacionar o requerimento administrativo e/ou o 

indeferimento da pretensão naquela seara. Decurso do prazo sem 

manifestação da parte autora. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Pertinente à celeuma processual, este 

Juízo filia-se ao entendimento da imprescindibilidade do requerimento 

administrativo, a fim de constatar a pretensão resistida, condição 

essencial da ação. Aos cidadãos é assegurado o acesso ao Poder 

Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV CR/88. Entretanto, o conhecimento 

da respectiva ação depende do preenchimento de alguns requisitos de 

natureza processual, entre eles o interesse processual configurado 

através da pretensão resistida. Na espécie, vê-se claramente que a parte 

autora não se reportou à esfera administrativa, vindo bater diretamente às 

portas do Poder Judiciário. Ora, à evidência, ainda que seu direito tenha 

lastro, não se infere pretensão resistida da Administração Pública, fato 

verificado pela ausência de pedido ou indeferimento administrativo, porque 

a autora optou diretamente pela via judicial, o que se demonstra inaceitável 

pelas regras processuais civis vigentes. Acerca do tema, trago voto 

elucidativo do Ministro Herman Benjamin no REsp que trata da necessidade 

de requerimento administrativo para ajuizamento de processos de 

benefícios beneficiários, aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. 

SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos 

neste gabinete em 18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de 

admissibilidade, razão por que conheço do Recurso Especial. Aberta a 

instância, passo ao exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo 

Tribunal Federal admitiu o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o 

regime da Repercussão Geral, com controvérsia relativa ao presente 

caso: necessidade de prévio requerimento administrativo perante o INSS 

para os segurados exercerem o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal 

consideração para estabelecer, com o devido respeito a entendimentos 

em contrário e ciente da pendência de decisão na Corte Suprema, que a 

resolução da problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito 

constitucional. O principal argumento para levar a matéria ao plano 

constitucional é a previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 

transcrevo: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia 

facilmente que o direito fundamental de ação, garantido pelo preceito 

acima transcrito, é o centro da discussão aqui travada. Afinal, impor o 

requerimento administrativo como condição de acesso à Justiça seria a 

fixação da quaestio no exame do cumprimento do preceito constitucional 

em comento. Tenho a convicção, todavia, de que a resolução da matéria 

gravita no âmbito infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro 

cabe ressaltar que a verificação das condições da ação (aí incluído o 

interesse de agir) não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal 

o segurado teve acesso à Justiça materializado pelo presente processo. 

Nesse sentido convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni 

(Curso de Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar 

sobre o preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: 

“Entretanto, tal apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a 

presença de determinados requisitos, chamados de condições da ação, 

exigência que não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela 

incompatível. A falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da 

afirmação de lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa 

apreciação. A sentença que reconhece a ausência de uma das condições 

da ação apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não 

nega que a ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de 

Direito Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo 

entendimento, acrescentando importante conclusão no sentido de as 

condições da ação serem limitadoras do direito de ação: “Razões de 

ordem ética ou econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao 

direito ao provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 

ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 

causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 

condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 

Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 

interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 
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(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 

ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 

da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 

processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 

protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 

situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 

importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 
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– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos, consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por ausência de interesse de 

agir, forte no art. 485, VI CPC; (b) Sem custas. Sem honorários, na forma 

da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de 

fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE 

deverão ser produzidos no editor de texto interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.
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DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por JOSÉ 

MARCIO MIRANDA MINERVINI contra o PREVI-CÁCERES e o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual este Juízo determinou a emenda da petição inicial 

no sentido de colacionar o requerimento administrativo e/ou o 

indeferimento da pretensão naquela seara. Decurso do prazo sem 

manifestação da parte autora. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Pertinente à celeuma processual, este 

Juízo filia-se ao entendimento da imprescindibilidade do requerimento 

administrativo, a fim de constatar a pretensão resistida, condição 

essencial da ação. Aos cidadãos é assegurado o acesso ao Poder 

Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV CR/88. Entretanto, o conhecimento 

da respectiva ação depende do preenchimento de alguns requisitos de 

natureza processual, entre eles o interesse processual configurado 

através da pretensão resistida. Na espécie, vê-se claramente que a parte 

autora não se reportou à esfera administrativa, vindo bater diretamente às 

portas do Poder Judiciário. Ora, à evidência, ainda que seu direito tenha 

lastro, não se infere pretensão resistida da Administração Pública, fato 

verificado pela ausência de pedido ou indeferimento administrativo, porque 

a autora optou diretamente pela via judicial, o que se demonstra inaceitável 

pelas regras processuais civis vigentes. Acerca do tema, trago voto 

elucidativo do Ministro Herman Benjamin no REsp que trata da necessidade 

de requerimento administrativo para ajuizamento de processos de 

benefícios beneficiários, aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. 

SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos 

neste gabinete em 18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de 

admissibilidade, razão por que conheço do Recurso Especial. Aberta a 

instância, passo ao exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo 

Tribunal Federal admitiu o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o 

regime da Repercussão Geral, com controvérsia relativa ao presente 

caso: necessidade de prévio requerimento administrativo perante o INSS 

para os segurados exercerem o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal 

consideração para estabelecer, com o devido respeito a entendimentos 

em contrário e ciente da pendência de decisão na Corte Suprema, que a 

resolução da problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito 

constitucional. O principal argumento para levar a matéria ao plano 

constitucional é a previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 

transcrevo: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia 

facilmente que o direito fundamental de ação, garantido pelo preceito 

acima transcrito, é o centro da discussão aqui travada. Afinal, impor o 

requerimento administrativo como condição de acesso à Justiça seria a 

fixação da quaestio no exame do cumprimento do preceito constitucional 

em comento. Tenho a convicção, todavia, de que a resolução da matéria 

gravita no âmbito infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro 

cabe ressaltar que a verificação das condições da ação (aí incluído o 

interesse de agir) não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal 

o segurado teve acesso à Justiça materializado pelo presente processo. 

Nesse sentido convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni 

(Curso de Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar 

sobre o preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: 

“Entretanto, tal apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a 

presença de determinados requisitos, chamados de condições da ação, 

exigência que não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela 

incompatível. A falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da 

afirmação de lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa 

apreciação. A sentença que reconhece a ausência de uma das condições 

da ação apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não 

nega que a ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de 

Direito Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo 

entendimento, acrescentando importante conclusão no sentido de as 

condições da ação serem limitadoras do direito de ação: “Razões de 

ordem ética ou econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao 

direito ao provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 

ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 

causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 

condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 
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jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 

Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 

interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 

(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 

ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 

da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 

processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 
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protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 

situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 

importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 

– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos, consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por ausência de interesse de 

agir, forte no art. 485, VI CPC; (b) Sem custas. Sem honorários, na forma 

da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de 

fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE 

deverão ser produzidos no editor de texto interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000930-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 20/08/2018 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000930-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 20/08/2018 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002302-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUZINETE DA SILVA CRUZ SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA BARBOSA DA SILVA OAB - MT0013899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação convertida em diligência para 03/09/2018 15:00 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE 

CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001166-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Em ratifico o despacho de ID 13238028 para constar que a 

audiência ocorrerá na data de 08/08/2018 às 14h00min. Referente à 

requisição das folhas de pontos, não há notícia de indeferimento na via 

administrativa para legitimar a atuação deste Juízo, razão pela qual indefiro 

o pleito. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 20 de junho de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83892 Nr: 10377-54.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 66. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 10376-69.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 55. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83886 Nr: 10371-47.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 166 de 909



 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 53. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83572 Nr: 10046-72.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 53. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83850 Nr: 10346-34.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da sentença de folhas 53. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14338 Nr: 366-10.2001.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONI COM IMP. E EXP. DE UTILID. DOMÉSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7.800/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$730,99 (setecentos e trinta reais e noventa e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença de folhas 158. Este valor deverá ser 

pago de forma separada, sendo R$413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas e R$317,59 

(trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), para fins de 

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

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via 

Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 167592 Nr: 4343-53.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso e até a presente data não houve devolução. Assim, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Estado de Mato Grosso para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 100197 Nr: 5290-49.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEL SANTO FERREIRA & CIA LTDA - ME, 

JEANE SANTANA DA SILVA, CARLOS DE SOUZA FERREIRA, JUCENILDA 

DEL SANTO FERREIRA, CLAUDIO DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8.649 - MT

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do NCPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado, para que, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o processo de compensação no 

que tange a sua parte não compensável, conforme requerido pelo Estado 

de Mato Grosso às fls. 69/72.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 175728 Nr: 10457-08.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do NCPC, em atenção ao pedido retro, 

impulsiono os autos a fim de possibilitar a reabertura do prazo para 

Apelação pelo requerente, bem como para apresentar as contrarrazões à 

Apelação interposta pelo requerido.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 76573 Nr: 3225-52.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/MT, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15370-MT, 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE 

LIMINAR interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de RICARDO LUIZ HENRY, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, levando-se em 

consideração a isenção conferida ao Ministério Público na promoção da 

Ação Civil Pública, nos termos do artigo 18 da Lei 

7.347/85.Intimem-se.Cáceres/MT, 17 de maio de 2018.Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165033 Nr: 2128-07.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERITON ALVES DE CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerente, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que fique ciente do retorno 

destes autos da instância superior, contendo apenas 01 volume (162 

folhas) e assim, no prazo de 15 dias, requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 86245 Nr: 1773-70.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARIA KASSAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:

 Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 27/02/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10212, de 07/03/2018 e publicado no dia 

08/03/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - OAB:8.014 

MT, representando o polo ativo. CERTIFICO, ainda, que o Requerido apelou 

TEMPESTIVAMENTE às fls. 277/290 e que é isento de preparo por 

tratar-se de Fazenda Pública Estadual. Assim, amparada pelo art. 152, 

inciso VI, do CPC/15, intimo a Requerente, via DJE/MT, através de sua 

advogada, para que, querendo, apresente as suas contrarrazões no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97754 Nr: 2824-82.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINHA MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, ÉLVIS 

ALVES ROSA, OLINDA ALVES ROSA SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Considerando o disposto no art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 

2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Exequente para intimá-lo da decisão retro que determinou a expedição de 

alvará em favor da Executada Olinda Alves Rosa Simões e, querendo a 

impugne ou recorra. Em ato concomitante, INTIMO igualmente a referida 

Executada, porém via DJE/MT, através de seu advogado, cientificando-lhe 

do teor desta certidão e da respectiva decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 8976 Nr: 432-58.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NOLASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ALOÍSIO COELHO 

DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:6.557-MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)NÃO 

ACOLHER os cálculos ora apresentados;b)Intimar a parte credora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar nos autos nova planilha de 

cálculos devidamente corrigida, devendo ser elaborados nos termos da 

legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública (ADIs 4357 e 4425), 

sob pena de indeferimento do pleito;c)Decorrido o prazo supra, havendo 

ou não manifestação pelo requerente, volvem-me os autos 

conclusos;d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162305 Nr: 10092-85.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MENDES DE OLIVEIRA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 168 de 909



OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não foram 

apresentados os cálculos para atualização monetária, cujo encargo 

incumbe à parte autora.

Pugna o exequente à fl. 92 que seja determinado o levantamento dos 

valores atualizados, no entanto, compete à parte credora, e não ao Juízo, 

promover os atos imprescindíveis para o recebimento do valor, inclusive 

com a juntada da documentação necessária e memória de cálculo, forte no 

art. 798 do CPC.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

emendar o pleito de cumprimento de sentença, a fim de apresentar nos 

autos planilha de cálculos devidamente corrigida, nos moldes 

determinados no Acórdão de fls. 88/89, sob pena de indeferimento do 

pleito;

(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162132 Nr: 9932-60.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICÉLIA MEDEIROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não foram 

apresentados os cálculos para atualização monetária, cujo encargo 

incumbe à parte autora.

Pugna o exequente à fl. 84 que seja determinado o levantamento dos 

valores atualizados, no entanto, compete à parte credora, e não ao Juízo, 

promover os atos imprescindíveis para o recebimento do valor, inclusive 

com a juntada da documentação necessária e memória de cálculo, forte no 

art. 798 do CPC.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

emendar o pleito de cumprimento de sentença, a fim de apresentar nos 

autos planilha de cálculos devidamente corrigida, nos moldes 

determinados no Acórdão de fl. 80, sob pena de indeferimento do pleito;

(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148256 Nr: 6720-65.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANE AKIMOTO FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO primeiro a parte autora, por meio de seu advogado, para que 

se manifeste sobre o laudo pericial juntado às fls. 90/92, no prazo de 10 

(dez) dias

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148788 Nr: 7338-10.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIVA ZANON DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109/MT, DONIZÉTI LAMIM - OAB:4.449-B, LEDIJANE 

ZANDONADI - OAB:5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo a Exequente, através 

de sua advogada, para que fique ciente de que será expedido em seu 

favor alvará judicial para levantamento dos valores disponíveis na conta 

única e, querendo, impugne no prazo de 15 dias.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003916-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BRUNO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003916-68.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEIR BRUNO DA COSTA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, 

do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001967-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001967-09.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE DARCIO DE ANDRADE 

RUDNER EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Indefere-se o pedido de bloqueio de valores, tendo em vista a publicação 

do Provimento 11/2017-CM, ao qual regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisições de Pequeno Valor. Proceda a secretaria da 

vara conforme disposto no Provimento acima mencionado. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO FILOMENO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010456-13.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO PEDRO 

FILOMENO REQUERIDO: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Considerando a não citação da 

parte requerida, proceda a secretaria da vara com o agendamento de 

nova audiência de conciliação, devendo a citação ser realizada via oficial 

de justiça, no endereço declinado pela parte requerente, devendo as 

partes serem intimadas acerca da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 19 

de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY MARCOS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003217-77.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JUCINEY MARCOS 

EVANGELISTA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove sua atual hipossuficiência financeira. Cumprida a determinação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006725-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006725-94.2017.8.11.0006. REQUERENTE: OSNI JERONIMO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Recebe-se a inicial, já que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 

330 do mesmo diploma legal. Inicialmente, em relação ao pedido de 

antecipação de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um 

pedido de mérito, não se pode olvidar que somente em casos especiais 

poderá o mesmo ser concedido antes da citação da parte requerida e 

deve estar amparado em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, 

dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, entende-se necessária a formação do contraditório para 

melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de tutela para 

momento posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o 

contraditório e coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos 

fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA 

CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há 

falar em reforma da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu 

prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de 

tutela, enquanto não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla 

defesa e o contraditório, à vista da não configuração imediata da 

verossimilhança das alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).” 

Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a parte 

promovida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo as partes serem 

intimadas. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada 

tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011002-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011002-05.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DA GLORIA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Nos termos do art. 

1.023, § 2°, do CPC, intime-se a parte requerente para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de 

junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011356-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATHEUS GOMES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO)

MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES OAB - MT0011578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011356-30.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE MATHEUS GOMES FILHO 

EXECUTADO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. Vistos, etc. Nos termos 

do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se o exequente para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007592-87.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

CELIO SILVA FILHO (REQUERENTE)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007592-87.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA, CELIO SILVA FILHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se o 

requerente para impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006077-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006077-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RICARDO CASTELLA 

CARDOSO & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Considerando o possível efeito modificativo da sentença embargada, 

intime-se o requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011728-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LEITE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011728-42.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GABRIEL LEITE GARCIA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Proceda a 

secretaria da vara com a retificação dos autos, fazendo-se constar como 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida exequenda, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, caput e § 1°, do 

CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012734-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLLA CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012734-21.2015.8.11.0006. REQUERENTE: KEYLLA CHAVES DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, BANCO SEMEAR 

S/A Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011327-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON JOSE CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011327-43.2016.8.11.0006. REQUERENTE: AILSON JOSE CARDOZO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 

1.023, § 2°, do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de 

junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011531-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA JUSTINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011531-87.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROSALIA JUSTINA DE 

MORAES REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, 

intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE BENEDITO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010860-64.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DIONE BENEDITO OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, 

do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002992-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZALINA AMORIM COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002992-57.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DEUZALINA AMORIM COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do 

CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003647-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003647-29.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIELE NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do 

CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003744-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003744-29.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROMARIO CRUZ DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do 

CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003044-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTINA DA SILVA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003044-53.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CELESTINA DA SILVA 

FILHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, 

do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003778-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PASCOAL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003778-04.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NILTON PASCOAL LEITE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, 

do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003076-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003076-58.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FELIX DE ASSIS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a 

parte embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003017-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003017-70.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNO CESAR DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 

1.023, § 2°, do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de 

junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000793-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000793-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO CARDOZO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A 

Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a parte 

embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA ARRUDA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003763-35.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SHEILA ARRUDA ORTIZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do 

CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003314-77.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALBERTO RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Indefere-se, por ora, o pedido de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que a mesma ainda não 

transitou em julgado. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a 

parte embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SILVA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010433-67.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROSEMEIRE SILVA GALVAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do 

CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ZANINELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000375-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RENATO ZANINELO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Vistos, etc. Cancele-se a audiência de conciliação, sendo esta 

dispensada em razão da natureza da ação. Volvam os autos conclusos 

para prolação da sentença. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO LELIS DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002632-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELAINE LARA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003035-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER REIS DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002413-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007837-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007837-98.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Execução movida por Kleber de Souza Silva em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. Instado a se manifestar, o ente público concordou com o 

valor exequendo. Isto posto, homologa-se o cálculo constante na exordial, 

correspondente a R$ 6.160,35 (seis mil cento e sessenta reais e trinta e 

cinco centavos). Proceda a secretaria da vara com o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000094-03.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Execução movida por Kleber de Souza Silva em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. Instado a se manifestar, o ente público concordou com o 

valor exequendo. Isto posto, homologa-se o cálculo contido na exordial, 

correspondente a R$ 7.920,45 (sete mil novecentos e vinte reais e 

quarenta e cinco centavos). Proceda-se a secretaria da vara com o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de junho 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000097-55.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução movida por Kleber de Souza Silva em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. Instado a se manifestar, o ente público concordou com o 

valor exequendo. Isto posto, homologa-se o cálculo descrito na exordial, 

no montante de R$ 8.800,50 (oito mil oitocentos reais e cinquenta 

centavos). Proceda-se a secretaria da vara com o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011455-34.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER S/A (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011455-34.2014.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO CESAR MOURA 

REQUERIDO: LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP, BANCO SANTANDER S/A 

, AYMORE Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 174 de 909



recebe-se o recurso interposto somente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003826-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1003826-60.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALOISIO 

NEVES DA SILVA em desfavor de ATIVOS S.A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS, alegando que ao tentar realizar compras no 

crediário, foi informado que seu nome havia sido inserido no cadastro 

restritivo de crédito pelo Requerido. Entretanto, desconhece a origem do 

débito, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois, preenche os 

requisitos do artigo 319 do CPC. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Consta da contestação que o 

contrato em questão é oriundo de um débito da parte autora com o Banco 

do Brasil, cujo contrato foi juntado pelo Requerido, o qual não foi 

impugnado pelo autor. Ressalto que a falta de notificação da cessão não 

elide a dívida não contestada. “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO 

DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS. SUCUMBÊNCIA. 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA: Ocorrida a cessão de crédito, a notificação 

prevista no art. 290 do CC/2002 não tem por finalidade exonerar o devedor 

do cumprimento da obrigação, mas tão somente evitar que pague a quem 

não mais tem legitimidade para dar quitação. Inexistindo comprovação de 

eventual pagamento à cedente ou à cessionária, não pode o autor alegar a 

falta de notificação para desobrigar-se de dívidas. Constatando a 

existência de débito, a negativação procedida pela ré é lícita porque 

decorre de exercício regular de direito. Apelo provido. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS: Diante do resultado do recurso de apelação, os ônus 

sucumbenciais são devidos pela parte autora, os quais restam 

suspensos, face o benefício a gratuidade judiciária deferido. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO DA EMPRESA DEMANDADA E DECLARARAM 

PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. (Apelação Cível Nº 

70072071541, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 09/03/2017)” A ausência da 

notificação apenas determina que o devedor que, antes de ter 

conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, fica desobrigado (art. 

292 CC) e também, pode opor ao cessionário as exceções que lhe 

competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter 

conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294 CC), mas, no 

caso dos autos, o débito é incontroverso. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de desistência do 

autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 21 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito 

colaboradora

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010139-20.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. G. DO AMARAL - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. CIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 8010139-20.2013.8.11.0006 Vistos etc. O Devedor apresentou 

Impugnação à Execução, alegando excesso na execução. Ocorre que o 

cálculo apresentado pelo Embargante não obedeceu aos critérios 

elencados na sentença proferida, uma vez que considerou a data inicial 

tanto para juros quanto para correção monetária, bem como no quantum 

fixado para danos morais e materiais da data da sentença. Portanto, não 

há que se falar em excesso, pois, o Exequente trouxe aos autos cálculo 

nos termos da sentença. Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão do Devedor, deduzida em sede de impugnação à execução. 

Defiro o pedido de penhora via bacen jud nos termos do artigo 835, inciso I 

e 854 do CPC conforme pedido no ID 2718786. Defiro, ainda, o registro 

junto ao Ciretran da penhora já realizada nos autos sobre a motocicleta. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 21 de junho de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000234-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram acordo, extingue-se o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sentença 

publicada eletronicamente. Dispensada a intimação das partes, conforme 

dispõe o art. 914 da CNGC. Cancele-se a solenidade agendada. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007541-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LIMPIAS ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007541-76.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNO LIMPIAS ORTIZ 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes compuseram 

acordo, homologa-se, por sentença, a transação pactuada, nos termos do 

art. 487, II, b, do CPC. Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, 

julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, 

de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com 

a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cáceres, 21 de junho de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010578-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILSON PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010578-26.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DANILSON PEREIRA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003321-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA BARBOSA DA SILVA OAB - MT0013899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003321-69.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO GONCALO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007403-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAL MANIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007403-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSA DE ARRUDA DIAS 

REQUERIDO: NATURAL MANIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME, no qual alega ter sido a sentença 

omissa. Conheçe-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 
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embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011841-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE MACHADO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011841-93.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM JOSE MACHADO 

NETO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheçe-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicação realizada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011441-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANICE BENEDITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011441-79.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANICE BENEDITA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa e contraditória À prova juntada aos autos. Conheçe-se o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011840-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011840-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S/A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheçe-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MENDES MEROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LUCAS CURI DO AMARAL OAB - SP254547 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003494-59.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANDRE MENDES MEROTTI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., LG ELECTRONICS DA 

AMAZONIA LTDA Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Informe a executada qual o endereço para a devolução 

do produto defeituoso, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo providenciar 

os meios necessários para a sua entrega. Após, arquive-se. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

19 de junho de 2018.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA SIQUEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002009-87.2018.8.11.0006. REQUERENTE: TANIA SIQUEIRA OLIVEIRA 

REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Este 

Juízo permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial. O fato 

é que mostra-se necessário que a parte adote alguma postura proativa 

anterior ao ajuizamento da ação com vistas à resolução da problemática. 

Poderia então, v.g. ter comprovado a notificação extrajudicial da empresa 

solicitando providências quanto ao suposto ilícito civil; realizado contato 

telefônico com registro do protocolo de atendimento; se dirigido ao Procon 

de Cáceres/MT, para tentativa de resolução da lide etc. Mas, ao que 

parece, a atitude imediata da parte foi bater às portas do Judiciário para a 

resolução da problemática, que até ao momento, nos parece estar despida 

de resistência – e não há que se exigir um pensamento diferente, na 

medida que não se tem nos autos qualquer demonstração de que a parte 

contrária tenha conhecimento da irresignação da autora. Apega-se ao 

entendimento de que a esfera juizado cível também deve pautar-se pela 

intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo Civil 

foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos 

mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as próprias 

partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que a 

situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Ora, pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantém-se firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). É bem certo que os tribunais têm concentrado tais exigências 

em campos específicos do direito, o que não se vê com muita frequência 

no campo do direito do consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista 

do Estatuto do Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não 

pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do campo 

processual de modo que este Juízo compreende a necessidade de se 

exigir a demonstração prévia da pretensão resistida até mesmo na seara 

consumerista, até mesmo contra o consumidor – a fim de promover a 

salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início - quais sejam, o 

interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz. Deste modo, 

inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste caso, é 

de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento da ação, 

qual seja, o interesse de agir, de maneira que mantenho-me firme no que 

foi exposto no despacho anterior. E sendo este o entendimento do Juízo, 

como a autora não cumpriu a providência anotada à título de emenda da 

inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decide-se! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE 

A INICIAL e via de consequência, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. CÁCERES, 18 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002687-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE OLIVEIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002687-39.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: JOANA DE OLIVEIRA CAMPOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000280-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SILVESTRE DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Infere-se 

dos autos que o requerente foi intimado para emendar a inicial, deixando 

transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer manifestação. Diante do 

exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000275-04.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RAFAEL ALVES REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Instado a 

emendar a inicial, devendo acostar aos autos o extrato balcão SPC e 

apresentar a pretensão resistida, o requerente juntou relatório 

SPC/SERASA extraído da internet (não sendo este o documento 

determinado) e tampouco apresentou a pretensão resistida. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial. O fato é que 

mostra-se necessário que a parte adote alguma postura proativa anterior 

ao ajuizamento da ação com vistas à resolução da problemática. Poderia 

então, v.g. ter comprovado a notificação extrajudicial da empresa 

solicitando providências quanto ao suposto ilícito civil; realizado contato 

telefônico com registro do protocolo de atendimento; se dirigido ao Procon 

de Cáceres/MT, para tentativa de resolução da lide etc. Mas, ao que 

parece, a atitude imediata da parte foi bater às portas do Judiciário para a 

resolução da problemática, que até ao momento, nos parece estar despida 

de resistência – e não há que se exigir um pensamento diferente, na 

medida que não se tem nos autos qualquer demonstração de que a parte 

contrária tenha conhecimento da irresignação da autora. Apega-se ao 

entendimento de que a esfera juizado cível também deve pautar-se pela 

intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo Civil 

foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos 

mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as próprias 

partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que a 

situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Ora, pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantém-se firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). É bem certo que os tribunais têm concentrado tais exigências 

em campos específicos do direito, o que não se vê com muita frequência 

no campo do direito do consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista 

do Estatuto do Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não 

pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do campo 

processual de modo que este Juízo compreende a necessidade de se 

exigir a demonstração prévia da pretensão resistida até mesmo na seara 

consumerista, até mesmo contra o consumidor – a fim de promover a 

salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início - quais sejam, o 

interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz. Deste modo, 

inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste caso, é 

de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento da ação, 

qual seja, o interesse de agir, de maneira que mantenho-me firme no que 

foi exposto no despacho anterior. E sendo este o entendimento do Juízo, 

como o autor não cumpriu a providência anotada à título de emenda da 

inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decide-se! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE 

A INICIAL e via de consequência, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012813-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MONTEIRO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)
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BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012813-97.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: EUNICE MONTEIRO LEITE 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000331-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDEMIRO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Devidamente 

intimado a emendar a petição inicial, o requerente deixou transcorrer o 

prazo sem atender ao determinado. Diante do exposto, julga-se extinto o 

processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único 

c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sentença 

publicada eletronicamente. Intime-se o requerente. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000332-22.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE SANTANA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Devidamente 

intimado para emendar a inicial, o requerente não atendeu ao determinado 

por este juízo, juntando tão somente consulta via internet, e não o extrato 

de balcão, bem como não colacionou aos autos os outros documentos 

requeridos, razão pela qual indefere-se a exordial. Diante do exposto, 

julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas processuais. Sentença publicada 

eletronicamente. Intime-se o requerente. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007552-08.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SIMONE DE SOUZA ROMAO 

REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a 

decidir. Devidamente intimado a emendar a inicial, o requerente deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, razão pela qual 

indefere-se a exordial. Diante do exposto, julga-se extinto o processo, 

sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se 

o requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006065-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CEBALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006065-03.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DIANA CEBALHO DA SILVA 

REQUERIDO: MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Devidamente intimada a apresentar o 

endereço da parte promovida, a requerente até a presente data não se 

manifestou nos autos. Com isto, verifica-se estar estampado o abandono 

da causa pela parte promovente. Ante o exposto, extingue-se o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Sentença 

publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002549-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE COSTA MARQUES POMPEU ROSSAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002549-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE COSTA MARQUES 

POMPEU ROSSAS REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a 

decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente demanda em 

desfavor de empresa pública federal, sendo competência do Juizado 

Especial Federal, conforme art. 6°, II, da Lei 10.259/01. Isto posto, 

extingue-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da 

Lei 9.099/95, c/c art. 485, IV, do CPC. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
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Cumpra-se. CÁCERES, 20 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA BENEDITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000374-71.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JESUINA BENEDITA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Intimada a emendar a inicial, a requerente cumpriu somente com parte da 

determinação, acostando tão somente o comprovante de endereço, não 

juntando aos autos a comprovação da pretensão resistida. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial. O fato é que 

mostra-se necessário que a parte adote alguma postura proativa anterior 

ao ajuizamento da ação com vistas à resolução da problemática. Poderia 

então, v.g. ter comprovado a notificação extrajudicial da empresa 

solicitando providências quanto ao suposto ilícito civil; realizado contato 

telefônico com registro do protocolo de atendimento; se dirigido ao Procon 

de Cáceres/MT, para tentativa de resolução da lide etc. Mas, ao que 

parece, a atitude imediata da parte foi bater às portas do Judiciário para a 

resolução da problemática, que até ao momento, nos parece estar despida 

de resistência – e não há que se exigir um pensamento diferente, na 

medida que não se tem nos autos qualquer demonstração de que a parte 

contrária tenha conhecimento da irresignação da autora. Apega-se ao 

entendimento de que a esfera juizado cível também deve pautar-se pela 

intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo Civil 

foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos 

mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as próprias 

partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que a 

situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Ora, pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantém-se firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). É bem certo que os tribunais têm concentrado tais exigências 

em campos específicos do direito, o que não se vê com muita frequência 

no campo do direito do consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista 

do Estatuto do Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não 

pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do campo 

processual de modo que este Juízo compreende a necessidade de se 

exigir a demonstração prévia da pretensão resistida até mesmo na seara 

consumerista, até mesmo contra o consumidor – a fim de promover a 

salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início - quais sejam, o 

interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz. Deste modo, 

inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste caso, é 

de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento da ação, 

qual seja, o interesse de agir, de maneira que mantenho-me firme no que 

foi exposto no despacho anterior. E sendo este o entendimento do Juízo, 

como a autora não cumpriu a providência anotada à título de emenda da 

inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decide-se! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE 

A INICIAL e via de consequência, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a 

requerente. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BOSCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000350-43.2018.8.11.0006 REQUERENTE: GONCALO BOSCO RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Intimado a emendar a inicial, o 

requerente cumpriu somente com parte do que foi determinado, juntando 

tão somente a declaração de não possuir vínculo com a requerida, 

deixando transcorrer sem atendimento das outras determinações, razão 

pela qual o indeferimento da exordial é a medida que se impõe. Diante do 

exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se o 

requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de junho de 2018.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BRAZILINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000352-13.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ EDUARDO BRAZILINO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Intimado a emendar a inicial, o requerente cumpriu somente com uma parte 

da determinação exarada, juntando aos autos tão somente a declaração 

de não possuir vínculo com o requerido, não atendendo com o resto da 

determinação, sendo o indeferimento da exordial a medida que se impõe. 

Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos 

termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se o 

requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BRAZILINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000353-95.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ EDUARDO BRAZILINO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Intimado a emendar 

a inicial, o requerente cumpriu com parte do determinado, juntando aos 

autos tão somente a declaração de não possuir vínculo com a requerida, 

não atendendo integralmente com a determinação, sendo o indeferimento 

da exordial a medida que se impõe. Diante do exposto, julga-se extinto o 

processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único 

c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sentença 

publicada eletronicamente. Intime-se o requerente. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MANOEL RAMOS DE MORAES (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1001203-52.2018.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO CIVIL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO e MANOEL RAMOS 

DE MORAES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

CÁCERES/MT, alegando que o Sr. Manoel Ramos de Moraes necessita de 

uso dos colírios TRAVATAM 0,40% SOL FR GTS 2,5MG e COMBIGAN 

2,5MG SOL FR 5ML, tendo em vista não possuir visão do olho esquerdo e 

possuir Glaucoma no olho direito, e sem condições de arcar com os 

medicamentos, procurou a rede pública de saúde, tendo o fornecimento 

negado. A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 

documentos pessoais, certidão de casamento, comprovante de endereço, 

receita médica, requerimento direcionado à Prefeitura Municipal de 

Cáceres solicitando o fornecimento do medicamento, ofício da Secretaria 

de Saúde Municipal informando que os medicamentos solicitados não são 

contemplados pela Relação Municipal de Medicamentos Essenciais nem 

pelo Programa de Assistência Especializada de Alto Custo, orçamento, 

Laudo para solicitação/autorização de procedimento laboratorial do SUS 

onde consta o diagnóstico de Glaucoma-H40.1 e com a observação do 

oftalmologista de que o Sr. Manoel Ramos de Moraes necessita de 

acompanhamento de glaucoma, e Termo de Declarações prestadas pelo 

Sr. Manoel Ramos de Moraes ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso. A tutela antecipada foi deferida determinando que as requeridas 

no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem, solidariamente, o fornecimento 

das aplicações dos fármacos TRAVATAM 0,40% SOL FR GTS 2,5MG, 

MELATO DE TIMOLOL SOL 0,5% SOL FR GTZ 5MG e BRIMONIDINA 2% 

SOL FR GTS 2MG, ao interessado MANOEL RAMOS DE MORAES, ainda 

que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem 

licitação). O requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação 

que foi impugnada pela parte autora. O requerido Município de Cáceres, 

citado, não se manifestou nos autos. Entretanto, afasto os efeitos da 

revelia em face do Requerido, pois os mesmos não são opostos à 

Fazenda Pública: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. 

DESCABIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E 

DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SÃO 

OPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARE REJEITADA. PARECER DA 

SES INDICANDO SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. CONFIABILIDADE NA 

PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE. 1) Não se conhece da 

remessa necessária quando, nas ações de saúde, o valor da 

condenação, no caso de sentença líquida, for inferior a sessenta salários 

mínimos. 2) Restou comprovada a necessidade da parte autora de 

obtenção da medicação postulada para o tratamento da moléstia que lhe 

acomete, conforme atestado firmado por médico devidamente inscrito no 

CREMERS. Quem tem reais condições de avaliar a situação e de 

prescrever a medicação mais adequada é o médico com quem a paciente 

consultou e avaliou a situação em concreto. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70069319549, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, 

Julgado em 11/08/2016). Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Pretende o Requerente a condenação dos 

Requeridos na obrigação de fazer consistente em fornecer os colírios 

TRAVATAM 0,40% SOL FR GTS 2,5MG, MELATO DE TIMOLOL SOL 0,5% 

SOL FR GTZ 5MG e BRIMONIDINA 2% SOL FR GTS 2MG, ao interessado 

Manoel Ramos de Moraes. Em análise dos autos depreende-se que o Sr. 

Manoel Ramos de Moraes foi diagnosticado com Glaucoma-H40.1, sendo 

necessário para seu tratamento o uso dos medicamentos acima 

mencionados, conforme prescrição médica, no entanto, não tem 

condições financeiras para adquiri-los. Ademais, conforme declaração da 

Secretaria Municipal de Saúde, os medicamentos não são contemplados 

pela Relação Municipal de Medicamentos Essenciais nem pelo Programa de 

Assistência Especializada de Alto Custo É entendimento pacífico que os 

Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, 

pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos 

sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de 

garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e 

igualitário aos serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde 

configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, 

estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. A 

solidariedade dos entes públicos na garantia do direito à saúde é matéria 

já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes 

Superiores. Trata-se, de forma geral, de interpretação sistemática da 

legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição 

Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que 

tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. Não há falar, 

portanto, em falta de interesse de agir dos requeridos, ilegitimidade 

passiva dos entes públicos ou impossibilidade de condenação solidária. 
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Sendo assim, compete àquele contra quem for ajuizada a demanda a sua 

concessão, esteja ou não o medicamento incluído em sua respectiva lista. 

O entendimento é de que comprovada a necessidade do fornecimento de 

medicamento, bem como a carência financeira da parte, deve ser julgado 

procedente o pedido. Neste sentido: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. 

REJEIÇÃO. - Não houve aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da 

Fazenda Pública, conforme alegado. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTADO E MUNICÍPIO. 

SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: DEPAKOTE ER 

(DIVALPROATO DE SÓDIO). DIREITO À SAÚDE. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL. PROVAS DA NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO. - O direito à saúde e a 

solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada 

tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de 

interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 

196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e 

à dignidade. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. - A medicação foi 

receitada com base em exame realizado na parte autora, sendo indicada 

para o seu caso específico, conforme atestado médico acostado, o que 

afasta os questionamentos sobre o tratamento ou mesmo a substituição. 

Ao depois, a afirmação do médico da parte autora não pode sucumbir 

diante de afirmação em abstrato de possibilidade de utilização de 

medicamento diverso. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA OU 

INTERNACIONAL. USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. - Reconhecida a 

possibilidade de fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome 

comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira ou 

Internacional, que possuem o mesmo princípio ativo e dosagem, porém não 

de maneira exclusiva. Marca comercial que pode ser utilizada quando 

indisponíveis os medicamentos genéricos. CUSTAS PROCESSUAIS E 

DESPESAS JUDICIAIS. - Reconhecimento da isenção das pessoas 

jurídicas de direito público ao pagamento de custas e emolumentos, 

mantida apenas a exigibilidade do recolhimento das despesas judiciais, por 

força do julgamento da ADI 70038755864. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUMENTO DO 

VALOR NOMINAL. - Valor nominal dos honorários advocatícios devidos ao 

FADEP aumentado para melhor adequação. PRELIMINARES REJEITADAS. 

APELAÇÕES DOS DEMANDADOS PARCIALMENTE PROVIDAS. 

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, DE PLANO. (Apelação Cível Nº 

70067500165, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 27/11/2015) Friso, ainda, que os 

Requeridos, compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a 

obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde do representado 

da autora sendo inconcebível que fundamente sua defesa em problemas 

meramente burocráticos e orçamentários. Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na exordial, confirmando a antecipação de tutela 

deferida, para determinar que os Requeridos forneçam os medicamentos 

TRAVATAM 0,40% SOL FR GTS 2,5MG, MELATO DE TIMOLOL SOL 0,5% 

SOL FR GTZ 5MG e BRIMONIDINA 2% SOL FR GTS 2MG, e assim 

prosseguir com seu tratamento de sua enfermidade. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OSVALDO MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS 

DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 1000495-36.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ANTONIO OSVALDO 

MIRANDA em face de MUNICIPIO DE CACERES e DIRETOR EXECUTIVO DO 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, em que a autora alega que em 06/12/16 

estava parado com o seu veículo VW Saveiro CL, 1991/1991, placa JYF 

4458, cor branca, no semáforo localizado na Av. São João, próximo à 

UNEMAT, momento foi atingido em sua traseira pelo veículo VW GOL City 

MB, 2014/2015, placa QBC 3198, cor branca, que se encontrava à Serviço 

da Águas do Pantanal, e que com o impacto, o veículo atingiu a traseira do 

veículo Chevrolet S10 LT FD4, 2014/2015, placa QBD 2111. Afirma que o 

semáforo encontrava-se fechado, sendo que o funcionário da Águas do 

Pantanal não conduziu o veículo com a prudência necessária à evitar que 

o acidente acontecesse, e conforme consta no Boletim de Ocorrência, o 

funcionário da segunda Ré confundiu os pedais do veículo, momento em 

que pisou no acelerador, ocasionando o acidente em tela, fato este que 

ocasionou diversos danos materiais ao Autor. Aduz que em contato com 

as requeridas, não obteve êxito em ser ressarcido dos prejuízos sofridos. 

Ao final requer a condenação das requeridas ao pagamento de todas as 

despesas que o Autor teve para o conserto de seu veículo, no montante 

de R$ 3.728,10 (três mil setecentos e vinte e oito reais e dez centavos), 

bem como a condenação em indenização por danos morais. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Nota-se que a primeira reclamada, Município de 

Cáceres, mesmo citada, deixou de apresentar contestação no prazo legal, 

tornando-se, dessa forma, revel. Entretanto, afasto os efeitos da revelia 

em face do Requerido, pois os mesmos não são opostos à Fazenda 

Pública: “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. 

SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO 

ESTADO - ART. 196, CF. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SÃO OPOSTOS À 

FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARE REJEITADA. PARECER DA SES 

INDICANDO SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. CONFIABILIDADE NA 

PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE. 1) Não se conhece da 

remessa necessária quando, nas ações de saúde, o valor da 

condenação, no caso de sentença líquida, for inferior a sessenta salários 

mínimos. 2) Restou comprovada a necessidade da parte autora de 

obtenção da medicação postulada para o tratamento da moléstia que lhe 

acomete, conforme atestado firmado por médico devidamente inscrito no 

CREMERS. Quem tem reais condições de avaliar a situação e de 

prescrever a medicação mais adequada é o médico com quem a paciente 

consultou e avaliou a situação em concreto. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(TJRS, Apelação e Reexame Necessário Nº 70069319549, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José 

Moesch, Julgado em 11/08/2016). Em sua contestação, a segunda 

reclamada, Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal defende 

que o acidente ocorreu, entretanto de forma diferente do narrado na 

inicial, alegando que o Autor trafegava normalmente na mencionada via 

pública, quando freou seu veículo abruptamente ao deparar-se com o sinal 

vermelho, o que impossibilitou a frenagem do veículo dirigido pelo servidor 

desta autarquia, que conseguiu evitar o abalroamento. Ainda impugna o 

Boletim de Ocorrência sob a alegação de que os policiais militares que o 

lavraram não presenciaram o acidente, apenas estavam em rondas 

ostensivas pelas proximidades do ocorrido, tendo chegado logo após o 

ocorrido, no qual, não podem apenas por um mero relato do autor através 

do boletim de ocorrência imputar ao requerido a culpa exclusiva pelo 

ocorrido. Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em análise 
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aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. No caso é inequívoca a 

responsabilidade dos requeridos, considerando que a responsabilidade do 

ente municipal pelos atos de seus agentes é objetiva, independentemente 

de culpa, desde que provados - como no caso dos autos - o fato, o dano 

e o nexo causal entre eles, ausente prova de culpa exclusiva ou 

concorrente do lesado. É sabido que há presunção de culpa daquele que 

colide na traseira de outrem, seja por não guardar a distância 

regulamentar, seja por não observar a velocidade permitida no local. 

Conforme informações trazidas no Boletim de Ocorrência, de acordo com 

relato do motorista da requerida, ao se aproximar do veículo a autora que 

estava parado no semáforo esperando o sinal abrir, foi acionar a 

frenagem do veículo, mas ao mesmo tempo acionou o pedal de aceleração 

vindo a bater na traseira do veículo da autora, que com o forte impacto foi 

empurrado e acabou batendo no veículo que estava à frente, também 

parado no semáforo, causando avarias nos veículos envolvidos. A 

dinâmica dos fatos e conjunto probatório dos autos corroboram a versão 

do autor, não havendo nos autos provas capazes de elidir a culpa do 

Requerido. Assim, tenho que a indenização por danos materiais com base 

no orçamento de menor valor é a medida que se impõe. No que concerne 

aos danos morais pleiteados, tenho que a situação vivenciada por ele, não 

é passível de indenização. Ademais, ausente qualquer comprovação de 

transtorno extraordinário, não havendo abalo físico/psíquico ou ofensa à 

esfera íntima de quaisquer das partes, que caracterize o dano 

extrapatrimonial, situação que força reconhecer a improcedência do 

pedido de dano moral. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por 

si só, não geram danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas 

que diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, 

assim definidos por Maria Helena Diniz, in Curso de Direito Civil Brasileiro, 

7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: O 

dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a 

aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento 

danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, 

a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida. (negritei). A jurisprudência é pacífica que só a dor 

real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste 

emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o 

sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG 

- Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - 

fonte: Informa Jurídico). (grifei e negritei). O incômodo, preocupação, 

perda da tranquilidade, que passou o Reclamante pelo sinistro, em meu 

entender, constitui mero aborrecimento e desgaste emocional, e estes não 

são suficientes para gerarem danos morais. Assim, o mero incômodo, o 

desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e que o 

homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não 

servem para que sejam concedidas indenizações. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial, na forma do 

art. 487, I, do NCPC, para o fim de CONDENAR os requeridos, a pagar ao 

requerente o valor R$ 3.728,10 (três mil setecentos e vinte e oito reais e 

dez centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso – 

06/12/2016 – (súmula 43/STJ). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95; Havendo pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento dos valores. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010835-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (REQUERENTE)

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEBASTIAO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010835-51.2016.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME em face de JOÃO 

SEBASTIÃO ALVES PEREIRA, alegando ser credor da Requerida, na 

quantia atualizada de R$ 3.100,00 (três mil e cem Reais), conforme cheque 

emitido pelo mesmo em 06.11.2009. Uma vez decorridos os prazos das 

ações executivas e de locupletamento, resta ao portador apenas a ação 

de cobrança ou monitória, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos 

termos do artigo 205 § 5º, inciso I do Código Civil. Observo que o cheque 

foi emitido em 06.11.2009 e a ação proposta em 17.06.2016, portanto, 

expirado o prazo quinquenal. Assim, forçoso reconhecer a ocorrência da 

prescrição, nos termos da contestação. Ante o exposto, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARY FRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1002016-50.2016.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL 

proposta por MARY FRAGA DE OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCO, alegando que no ano de 2001 comprou do Requerido um título 

de Capitalização, pelo valor mensal de R$ 30,00 (trinta Reais) pelo período 

de 20 meses. Ocorre que decidiu desativar a conta com o Requerido, 

deixando de pagar 3 parcelas deste. Narra que no ano de 2015 reativou a 

conta e foi informada que não poderia receber o antigo título de 

capitalização devido à desativação da conta. Em sua contestação, o 

Requerido arguiu preliminar de mérito de prescrição. Em que pese o título 

ter sido contratado sob a égide do Código Civil de 1916, no qual o prazo 

prescricional era vintenário, as regras de transição disposta no artigo 

2.028 do Código Civil em vigor dispõe que: Serão os da lei anterior os 

prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada 
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em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na 

lei revogada. No caso em apreço, não havia transcorrido mais da metade 

do prazo prescricional quando o Código Civil/2002 entrou em vigor 

(11.01.2003). Portanto, não estão preenchidos os requisitos para 

aplicação do prazo vintenário à demanda. Assim, forçoso reconhecer a 

ocorrência da prescrição, nos termos da contestação. Ante o exposto, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236078 Nr: 5298-45.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGACIA DE POLICIA DO CISC - 

CÁCERES/MT, TIAGO SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ...EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO, MANDADO DE 

INTIMAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO.Face a Resolução n° 137/2001 

do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n° 28/2012 da CGJ/MT, 

DETERMINO que o Gestor Judicial promova a inclusão do mandado de 

prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, por intermédio 

do Sistema Apolo no prazo de 24 horas, devendo constar mandado já 

cumprido, face a conversão da prisão em flagrante do indiciado em prisão 

preventiva, conforme dispõe o art. 3°, § 2°, da Resolução 137 do CNJ.Com 

a finalidade de dar cabal cumprimento ao disposto no Art. 306, § 1º, do 

Código de Processo Penal c/c a Resolução nº87/2009 - CNJ, Art. 1º, § 3º, 

dê-se ciência à Defensoria Pública, caso não tenha o autuado constituído 

advogado.Distribua-se para uma das varas criminais de Cáceres/MT, no 

primeiro dia útil para realização de Audiência de Custódia, porquanto deixo 

de realizá-la no presente feito, ante a ausência de efetivo para escolta de 

detentos da Cadeia Pública de Cáceres à audiência de custódia, neste 

final de semana, em virtude de que os agentes necessitam permanecer na 

Unidade Prisional para fiscalização das visitas.Com o aporte do Inquérito 

Policial, traslade-se cópia da presente decisão e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo.Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235349 Nr: 4801-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALIRIO DA SILVA, DOUGLAS 

ALEXANDRE LIMA RODRIGUES, ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLE DA ROSA MARQUES 

DE SOUZA - OAB:18834/O

 Vistos etc,

Tratam os presentes autos de Prisão em flagrante que onde RODRIGO 

ALIRIO DA SILVA, foi preso por ter em tese praticado o crime descrito no 

artigo 155, §4º, inc. I e IV e Art. 71 do Código Penal.

 Aportou aos autos pedido de liberdade proposto pela Defensoria Pública 

em favor do autuado, fls. 114/120.

 O Ministério Público manifestou-se pelo relaxamento da prisão preventiva, 

fl. 121.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

 O decreto preventivo de fls. 42/44, cinge-se a garantia da ordem pública.

 Insta ressaltar, que até o presente momento não foi distribuído o inquérito 

policial pertinente ao presente fato, encontrando-se os flagrados presos 

desde o dia 31/05/2018.

 Nessa esteira, não verifico a legalidade da prisão preventiva do autuado, 

nem dos demais flagrados, razão, pela qual, o relaxamento da prisão em 

flagrante destes é medida que se impõe.

 Nessa esteira, tratando-se de réu preso, há mais de 20 dias, sem 

conclusão do Inquérito Policial, a prisão é ilegal devendo ser relaxada, 

restando cabal e plenamente caracterizado o constrangimento ilegal vez 

que viola o disposto no Art. 5°, incisos LXV, LIV, LVII, todos da 

Constituição Federal.

Ex Positis, RELAXO A PRISÃO do autuado RODRIGO ALÍRIO DA SILVA, 

DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES e ALISON DA CONCEIÇÃO 

OLIVEIRA, já qualificados nos autos, se por outro motivo não estiverem 

presos.

 SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE 

COMPROMISSO em favor de RODRIGO ALÍRIO DA SILVA, DOUGLAS 

ALEXANDRE LIMA RODRIGUES e ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, 

colocando-se os autuados imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiverem presos, observando-se as disposições da CNGC/MT.

Oficie-se à I. Autoridade Policial, solicitando as justificativas acerca da 

ausência de finalização do IP no prazo legal.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229756 Nr: 1028-75.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DANIEL SANCHES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra BRUNO DANIEL 

SANCHES LIMA, como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

À fl.77 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória e, 

devidamente citado, a resposta à acusação do denunciado veio a fl. 81, 

sem arguir preliminares.

Pois bem, verifico que, no caso versando, estamos diante de crime de 

ação penal pública incondicionada, detendo o Ministério Público Estadual, 

legitimidade para o oferecimento da denúncia, bem como para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Denoto, ainda, que a peça inaugural encontra-se apta a produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, vez que preenche todos os requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal, ou seja, expôs os fatos criminosos, com 

todas as suas circunstancias, qualificou o acusado, classificou o crime e 

apresentou o rol de testemunhas.

Ademais não verifico a incidência das causas de absolvição sumária, 

previstas no art. 397 do CPP, sendo certo que, nessa fase processual 

impera o princípio do ‘in dubio pro societate’, eis que, em sede de instrução 

criminal seja descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 07/08/2018, às 15:00 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se a todos. Requisite-se.

Notifique-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236218 Nr: 5392-90.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FRANÇA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE MILTON FRANÇA DE SOUZA, 

brasileiro, convivente, autônomo, nascido em 21/01/1972, filho de Jaime 

França de Souza e Marina Cipriana de Souza, mediante IMPOSIÇÃO de 

medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a 

saber:a) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades, pelo período de 03 (três) meses.b) proibição de ausentar-se do 

Estado de Mato Grosso, sem autorização judicial.c) manter atualizado o 

seu endereço e telefone, devendo tal informação ser colhida pelo Oficial 

de Justiça, no ato de sua soltura.d) proibição de manter contato e de se 

aproximar da vítima MARIA PEDROSO DA SILVA.Antes da soltura, a vítima 

deverá ser intimada da presente decisão, conforme determina o art. 21 da 

Lei n. 11.340/06.APÓS A VÍTIMA SER DEVIDAMENTE INTIMADA, SIRVA A 

PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE 

COMPROMISSO, para colocar em liberdade MILTON FRANÇA DE SOUZA, 

se por outro motivo não deva permanecer preso.Deverá o sr. Oficial de 

Justiça, no ato da soltura, advertir o réu de que, ciente das medidas 

protetivas impostas em procedimento próprio e das medidas cautelares 

aqui impostas, estas deverão ser rigorosamente cumpridas pelo mesmo, 

sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos 

termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo único do art. 312, todos 

do CPP. Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 174356 Nr: 9481-98.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. Márcio da Silva Almeida, para 

OFERECER DEFESA PRELIMINAR no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 216196 Nr: 3933-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN VITOR DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15.818/MT

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr EDILAINE APARECIDA SOARES 

NEVES, para APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186913 Nr: 6304-92.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE CAMPOS LARA, RODRIGO 

APARECIDO SILVEIRA, ADRIANO DE CAMPOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ZITKOSKI DE 

BARROS - OAB:24179/0, ALEXANDRE P. QUIDÁ - OAB:OAB/MT 15.376, 

ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - OAB:15.376 MT, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de Campo Grande/Ms, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 40/2018 - DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino – 

MT – Dr. José mauro Nagib Jorge - no uso de suas atribuições legais.

 Considerando o Ato n. 462/2018-DRH em que a servidora DANIELLE 

COSTA MARQUES DE ARRUDA foi nomeada para exercer efetivamente o 

cargo de Analista judiciário na Comarca de Diamantino,

Resolve:

LOTAR a servidora DANIELLE COSTA MARQUES DE ARRUDA , Analista 

judiciário, na secretaria da 2ª Vara, desta Comarca de Diamantino-MT.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as 

disposições em contrario.

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Diamantino – MT, 25 de junho de 2018.

 José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001541-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DUSCELINA FRANCISCA DE LIMA DURAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001541-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DUSCELINA FRANCISCA DE LIMA DURAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte requerida, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, junte o instrumento de procuração 

nos autos. Diamantino-MT, 21 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000704-71.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RYOSUKE ATSUTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000704-71.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOSE RYOSUKE ATSUTA Vistos, etc. Faculto a parte autora 

a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 

de junho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000697-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA GELINSKI (REQUERIDO)

SEBASTIAO GELINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000697-79.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: HDI SEGUROS S.A. REQUERIDO: JOAO CARLOS DA SILVA 

GELINSKI, SEBASTIAO GELINSKI Vistos, etc. Faculto a parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 

de junho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000639-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ESTEVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000639-13.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRUNO ESTEVO DA SILVA REQUERIDO: OI S/A, TELEMONT 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A Vistos etc. Diante da certidão 

de fls. 201, redesigno audiência para a data de 08/08/2018, às 15:00 

horas. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 25 de junho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000777-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000777-77.2017.8.11.0005. AUTOR: 

FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA RÉU: GRANEL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Diante da certidão de fls. 80, 

redesigno audiência para a data de 08/08/2018, às 13:00 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 25 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000238-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO NASCIMENTO FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000238-77.2018.8.11.0005. AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: THYAGO 

NASCIMENTO FERNANDES Vistos etc. Diante da certidão de fls. 158, 

redesigno audiência para a data de 08/08/2018, às 13:30 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 25 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000347-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA COSTA SILVA MARQUES (AUTOR)

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000347-91.2018.8.11.0005. AUTOR: 

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES, SANDRA COSTA SILVA 

MARQUES RÉU: FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA Vistos etc. 

Diante da certidão de fls. 112, cancelo audiência designada para a data de 

27/06/2018. Considerando o A.R de fls. 114, o qual possui negativa de 

citação da parte requerida, intimem-se os autores para informar novo 

endereço da parte requerida, no prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 25 de junho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000472-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO)

JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO)

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO)

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000472-59.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EXECUTADO: LUCIANO 
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OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL HENRIQUE PEZZO Vistos etc. Defiro o 

pedido de fls. 29. Compulsando os autos, verifica-se que na exordial 

constam os nomes das partes devidamente, contudo, no sistema PJE, 

consta como parte exequente, pessoa desconhecida. Portanto, 

proceda-se a Gestora com a retificação e qualificação no sistema para 

constar como parte exequente JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA. Anulo a 

carta precatória de fls. 39/41, tendo em vista que o nome da parte 

exequente está equivocado. Expeça-se nova carta precatória para 

citação dos executados. Às providências. Diamantino, 25 de junho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114832 Nr: 727-68.2017.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Combustivel Arenapolis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castoldi Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos do devedor e 

determino o prosseguimento do processo executivo. CONDENO o 

embargante ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, 

arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 NCPC.Traslade-se cópia desta 

sentença ao feito executivo em apenso.Após as formalidades legais, 

arquive-se.Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107206 Nr: 1268-38.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale Cooperativa Agroindustrial, Eli Antonio 

Brizola, Breno Liebeld, Angelo Antonio Dall Alba., Arésio José Paquer, 

Dilce Maria Ascari Darold, Fazenda Santa Angela Ltda, Mario Riciardi, 

Valnei Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira Neto - 

OAB:5888/MT, Vanessa Paula Costa - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1268-38.2016.811.0005 código 107206

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes

PARTE RÉ: C.Vale Cooperativa Agroindustrial e Eli Antonio Brizola e Arésio 

José Paquer e Angelo Antonio Dall Alba. e Breno Liebeld e Dilce Maria 

Ascari Darold e Fazenda Santa Angela Ltda e Mario Riciardi e Valnei 

Rodrigues da Silva

CITANDO(A, S): Litisconsortes (requerido): Angelo Antonio Dall Alba., Cpf: 

01548786934 lugar incerto e não sabido. Litisconsortes (requerido): 

Arésio José Paquer - Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

Endereço: lugar incerto e não sabido.Litisconsortes (requerido): Breno 

Liebeld, Cpf: 20986939072 Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), 

agricultor, Endereço: lugar incerto e não sabido.Litisconsortes (requerido): 

Dilce Maria Ascari Darold Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: lugar incerto 

e não sabido.Litisconsortes (requerido): Eli Antonio Brizola Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: lugar incerto e não sabido.Litisconsortes 

(requerido): Fazenda Santa Angela Ltda, brasileiro(a), Endereço: lugar 

incerto e não sabido.Litisconsortes (requerido): Mario Riciardi Filiação: , 

brasileiro(a), , lugar incerto e não sabido.Litisconsortes (requerido): Valnei 

Rodrigues da Silva Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/05/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 55.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Tem por objetivo o acertamento sobre a existência 

ou inexistência de uma relação jurídica, quer seja ela patrimonial, 

obrigacional ou pessoal. A Empresa ré vem demandando pela AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – feito 1626-96.199.811.0005 código 9248, a cobrança de 

uma divida que anota ter nascido em ação de prestação de contas por 

qual o autor fora condenado a pagar-lhe valores de dívidas de terceiros 

que não frequentam aquela ação. A obrigação de pagar valores não pode 

ser abstrata mas casual .O autor foi procurador legalmente constituído 

pela ora ré e naquela qualidade obrou por muito tempo com os trabalhos 

judiciais e extrajudiciais no interesse daquela, a ponto de que promoveu a 

cobrança judicial e extrajudicial de aproximadamente 480 devedores das 

mais diversas ordens e importâncias. Nessa relação jurídica de mando, 

logrou inúmeras ações de cobranças de haveres da mandante, logrando 

êxito em sua maioria .No ano de 1984, a relação de confiança foi quebrada 

por conta de que a ré recusava sistematicamente em pagar-lhe os 

honorários que tinha por direito impostergável, culminando em que o 

exercício do mando foi rompido com considerável valor a titulo de crédito 

pelo contrato rompido, a favor do ora autor. Sob a promessa de que 

pagariam todos os haveres do advogado por todos os trabalhos prestado, 

este abriu todos seus arquivos, escritório e dados bancários para conferir 

a exata relação financeira entre aqueles, destacando todos os 

documentos daquelas e os títulos de crédito “podres” e que não foram 

suscetíveis de ser fomentado a cobrança judicial. Num simplório exercício 

de boa-fé o autor acreditou na promessa de seus então constituinte de 

que deveria reproduzir aqueles valores em uma confissão de dívida que 

seria tomada concomitantemente ao pagamento daquela empresa pelos 

honorários devidos pelos trabalhos tanto em Juízo ou fora dele em fase de 

ultimação . O autor foi logrado, assinou a confissão de dívida por qual, se 

obrigou a entregar para a empresa os valores que recebera pelos títulos 

de crédito daquela. Tomadas as assinaturas, a ré protelou a promoção de 

qualquer acerto para pagamento de seus haveres por honorários 

advocatícios, logrando receber quase a totalidade daquela confissão na 

medida em que os cheques de cada devedor eram pagos e compensados. 

Satisfeita a parte de repasses pelo ora autor m dos valores que recebera 

dos terceiros devedores, descobriu que a empresa mandante não lhe 

pagaria qualquer valor a titulo de honorários advocatícios pelos serviços 

prestados .Demandou assim a propositura de uma ação. Mesmo com tal 

propositura e pagamentos a ré persistiu com a negativa no pagamento dos 

honorários. As ações foram julgadas procedente, não obstante a ré 

demandasse naquelas sobre a existência a ação de prestação de contas 

que dizia ser prejudicial aquela cobrança. A ré pretende que o autor lhe 

pague por dívidas de terceiros, sem que destaque cada qual e exponha as 

causas que determinem tal obrigação e seu correto direito de receber. 

Pede vênia para destacar cada dívida de cada terceiro que quer ser-lhe 

imposta

 DESPACHO: Vistos etc.Defiro o pedido de citação por edital, consignado 

no petitório de fls. 1194/1200.Citem-se os litisconsortes , via edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentarem resposta no prazo 

legal.Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso 

II, do NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor 

Público atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa dos 

litisconsortes, a qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo 

que, uma vez apresentada, abra-se vistas à parte autora para 

manifestação em 15 (quinze) dias.Após, conclusos para ordenação de 

procedimento.Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o 

necessário.Às providências.

Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 21 de junho de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120353 Nr: 3423-77.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovena Zahn Boabaid de Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Marcos de Albuquerque 

- OAB:21992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, Romeu de 

Aquino Nunes. - OAB:3.770

 Intimo as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento, conforme decisão de fls.157/158.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92346 Nr: 808-22.2014.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Teodomiro Alves de Brito, Teodomiro Alves 

de Brito Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Intimo as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento, conforme decisão de fls.89/91..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107206 Nr: 1268-38.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale Cooperativa Agroindustrial, Eli Antonio 

Brizola, Breno Liebeld, Angelo Antonio Dall Alba., Arésio José Paquer, 

Dilce Maria Ascari Darold, Fazenda Santa Angela Ltda, Mario Riciardi, 

Valnei Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira Neto - 

OAB:5888/MT, Vanessa Paula Costa - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Intimo o autor para comparecer perante esta Secretaria, afim de retirar o 

Edital de Citação para publicação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 1942-50.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurika Eliza Simm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Schwade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jozane Toniolo - OAB:7063/MT, 

Rosa Maria Teixeira Mattar - OAB:6911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 16.694-A, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, 

Wilber Norio Ohara - OAB:8261/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que não fora colacionado qualquer 

decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto ao 

julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, contudo, verifica-se 

que a interposição do Recurso ocorreu em julho do ano de 2017.

Desta forma, certifique a Gestora se existem documentos a serem 

juntados aos autos.

Caso, não haja quaisquer documentos, diligencie acerca do julgamento do 

referido agravo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85010 Nr: 244-14.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca das correspondências devolvidas 

de fls.218/219, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7913 Nr: 25-31.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Oliveira Filho, Helena Prado de 

Oliveira

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o autor para manifestar acerca da devolução da carta precatória e 

certidão de fls.364, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 886 Nr: 312-86.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Detomin Bueno, SolangeTerezinha 

Poerch Bueno, Iraci Detomin Bueno, Darci Detumin Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Jandira Rossés Espíndola - OAB:3.519-B

 Intimo as partes para manifestarem acerca do laudo de avaliação de 

fls.445/528, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 585 Nr: 365-38.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neli Lino Saibo - 

OAB:3326/SC

 Intimo o credor para que requeira o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2598 Nr: 110-75.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A - Industria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Teixeira Pithan, Vitor José Domoncel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SCHEILA FILIPPIN COLVERO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 189 de 909



DOEDERLEIN - OAB:43.945 RS

 Intimo as partes para manifestarem acerca do laudo de avaliação de 

fls.508 e verso, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122941 Nr: 4513-23.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA Corporate Solutions Seguros S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antur Tranportes Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:OAB/MT 21.588, José Carlos Van Cleef de Almeida Santos - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da Impugnação de fls. 86/90, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 4314-98.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Capeletti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caranna Santos Duarte - 

OAB:9.803/MT, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473 MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:14690, MARCELO SALVI - OAB:40989, Nelson 

Feitosa Junior - OAB:8656

 Intimo as partes para no prazo de 05(cinco) dias, manifestarem acerca da 

proposta de honorários, bem como para adoção das providências 

atinentes ao art. 95 do CPC, conforme decisão de fls.457/461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6121 Nr: 136-83.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTÔNIO BONORA, IVALINO 

BONORA, ADELAR BERNARDI, GETÚLIO DA SILVA, Ivo Dal'Solio.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para retirar a Carta Precatória expedida para cumprimento, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6357 Nr: 207-41.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias, conforme despacho de fls 467.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39990 Nr: 860-91.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia da Silva, Elizio Lemes de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Intimo o autor para impugnar a Contestação de fls.297/325, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124191 Nr: 487-45.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Zambenedetti Transportes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:9538

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da Contestação e 

documentos de fls.32//57, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101001 Nr: 1926-96.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germinorte Produtos Agropecuarios Ltda -ME, Luiz 

Antonio Albertini Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nidera Seeds Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassiano Lourenço Sanches - 

OAB:11333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A, Paula Aparecida Abi-Chahine Yunes Perim - 

OAB:OAB/SP 273.374, Rafael Bicca Machado - OAB:44.096

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 305 e determino a expedição do alvará judicial em 

favor do advogado da parte autora, observando os dados bancários de fl. 

305, uma vez que a procuração de fl. 28 outorga ao procurador tais 

poderes.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42931 Nr: 5-78.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Luiza da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Joaquim Basilio - OAB:14253-A

 INTIMANDO OS PROCURADORES DAS PARTES DA DATA DA PERICIA 

DESIGNADA PARA O DIA 23/07/2018, ÀS 14:30 HORAS, LOCAL : AV. 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 1856, SALA 1003, ED. OFFICE 

TOWER - CUIABÁ -MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108706 Nr: 1902-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Sylvana Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.65, no 

prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88183 Nr: 471-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Moura de Araujo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para juntar aos autos a publicação do Edital de Citação em 

formato maior, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112446 Nr: 3929-87.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Ricardo dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca das correspondências devolvidas 

de fls.130/131, no prazo de 05(cinco) dias .

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32133 Nr: 547-04.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira dos Santos Filho, Cristiane 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 547-04.2007.811.0005 código 32133

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Banco do Brasil S/A

PARTE RÉQUERIDA: Sebastião Ferreira dos Santos Filho e Cristiane do 

Nascimento

INTIMANDO: Requerido(a): Cristiane do Nascimento, Cpf: 00083284125, 

Rg: 423.9618 SSP GO Filiação: Maria Luiz do Nascimento, data de 

nascimento: 02/05/1983, brasileiro(a), natural de Goiania/go-GO, 

casado(a), secretaria, Endereço: lugar incerto e não sabido; e 

Requerido(a): Sebastião Ferreira dos Santos Filho, CNPJ: 

04922903000180, brasileiro(a), Endereço: : lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS (acima qualificados) para 

que fiquem cientes da penhora de fls. 146/150, via BACENJUD, para 

querendo ofereçam embargos no prazo legal.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015.(...)Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo 

sistema Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilza Aparecida 

Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

Diamantino - MT, 25 de junho de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39746 Nr: 582-90.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kellen Edwirgen Pereira de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca do Oficio do Detran-MT de 

fls.153/156, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 516 Nr: 180-97.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Bedin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Intimo o autor, para efetuar o preparo da Carta Precatória expedida para a 

Comarca de Chapecó-SC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121912 Nr: 4051-66.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito do Vale do Paranaiba Ltda - 

SICOOB AGRORURAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigno Machado Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO HENRIQUE PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:49772, Suair Moraes Andrade - OAB:GO/7.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 739-68.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A, Maria Lucia Ferreira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda, Nelsivaldo de Sá Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT
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 Intimo a parte exequente, para no prazo de 05(cinco) dias indique bens 

penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento, 

conforme decisão fls.233/234.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31046 Nr: 1866-41.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Romélio Riediger, Renato 

Riediger, Marli Carris Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 INTIMO as partes, por intermédio de seus advogados, para que, fiquem 

cientes das datas do leilão, quais sejam: 1º Leilão dia 09/08/2018 à partir 

das 13h00min. e o 2º leilão dia 09/08/2018 , a partir das 14h00min, no átrio 

do Fórum da Comarca de Diamantino, sito à Avenida Irmãos Miguel Abib, 

s/nº, Jardim Eldorado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000295-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000295-95.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALESSANDRO DA SILVA SANTOS Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Relata a parte autora, que por força de 

instrumento particular, concedeu a parte demandada um empréstimo 

bancário, sendo entregue em garantia da dívida, por meio de alienação 

fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na inicial, porém, 

a parte requerida tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, 

pelo que foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial e/ou 

protesto do título. Assim, requereu a concessão de medida liminar que 

determine a busca e apreensão do bem em questão. Instruiu a inicial com 

documentos. DECIDO. A concessão de liminar em ação de busca e 

apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária pressupõe a 

prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada 

mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do 

§ 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da inicial e prova convergida 

aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a concessão da 

medida liminar pretendida pelo autor, eis que demonstrou o vínculo jurídico 

que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a 

mora do requerido por meio do protesto/notificação/intimação do título. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar 

requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a parte autora ou 

com a pessoa indicada nos autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato 

contínuo, CITE-SE a parte demandada para apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte 

demandada para que em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 

integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo CPC, art. 

art. 344). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 25 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSM, JCdCR, BCdA, JSC, DJdA, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, Andréia Cristina Noite Izabel - 

OAB:17566, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, Marcondes 

Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878 AC, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928/MT

 Autos n. 354-03.2018.811.0005

Cód. 123857

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Inicialmente, deixo de prestar informações ao HC n°. 

1003810-56.2018.8.11.0000 (fls. 400/420), vez que já foram apresentadas 

(fls. 316/366 e 384), sendo denegada a ordem em favor de BENEDITO 

CESAR DE ARRUDA às fls. 382/387-verso.

 Acolho pedido ministerial, expeça-se carta precatória para citação do 

acusado LUCAS FERREIRA à Comarca de Cuiabá/MT, no endereço 

apontado à fl. 388.

 No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 364/365, expedindo o 

competente termo de restituição.

 Solicitem-se informações acerca do cumprimento das cartas precatórias 

expedidas às fls. 369, 370, 371 e 372.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106655 Nr: 1038-93.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Diavan de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046 - MT

 Autos nº. 1038-93.2016.811.0005

Código nº. 106655

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, considerando 

que este magistrado estará de licença nos dias 25, 26 e 27 deste mês, 

conforme prevê o artigo 52 do Código de Organização e Divisão 

Judiciárias, redesigno a audiência para o dia 13/11/2018, às 13h30mim.

Intimem-se as partes, procedendo-se com o necessário.

 Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117774 Nr: 2210-95.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ericks Gomes da Conceição Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570/B
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 Autos nº. 2210-95.2017.811.0005

Código nº. 117774

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, considerando 

que este magistrado estará de licença nos dias 25, 26 e 27 deste mês, 

conforme prevê o artigo 52 do Código de Organização e Divisão 

Judiciárias, redesigno a audiência para o dia 13/11/2018, às 15h30mim.

Intimem-se as partes, procedendo-se com o necessário.

 Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106776 Nr: 1099-51.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natair Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618

 Autos nº. 1099-51.2016.811.0005

Código nº. 106776

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, considerando 

que este magistrado estará de licença nos dias 25, 26 e 27 deste mês, 

conforme prevê o artigo 52 do Código de Organização e Divisão 

Judiciárias, redesigno a audiência para o dia 05/09/2018, às 16h30mim.

Intimem-se as partes, procedendo-se com o necessário.

 Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123640 Nr: 280-46.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete dos Santos Macaubas, Jose Carlos 

da Cruz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Maria 

Rosemar Buratti - OAB:16031-B

 Autos n. 280-46.2018.811.0005

Cód. 123640

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 119, cumpra-se conforme requerido.

 Determino que o presente feito permaneça apensado nos autos nº. 

354-03.2018.811.0005 – Código nº. 123857, até o deslinde da ação penal.

 Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123657 Nr: 290-90.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Cesar de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Cristina Noite Izabel 

- OAB:17566

 Autos n. 290-90.2018.811.0005

Cód. 123657

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fls. 42/43, vez que o mandado de prisão já fora 

cumprida na Comarca de Cuiabá/MT, conforme se vê à fl. 354 dos autos 

nº. 354-03.2018.811.0005 – Código nº. 123857, em apenso.

 Deixo de analisar o pedido de fl. 38, pelo que o mesmo pedido fora 

apreciado nos autos nº. 354-03.2018.811.0005 – Código nº. 123857, à fl. 

300.

Acolho pedido de extração de cópia dos autos.

 Outrossim, defiro o pedido de fl. 44, cumpra-se conforme requerido.

 Determino que o presente feito permaneça apensado nos autos nº. 

354-03.2018.811.0005 – Código nº. 123857, até o deslinde da ação penal.

 Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117785 Nr: 2246-78.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Richard Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 (...) DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos etc. Trata-se de executivo de pena em face do reeducando 

Robson Richard Gaspar da Silva. É certo que execução da pena no regime 

semiaberto deveria, nos termos da lei (CP, art. 33, “b”), ser cumprida em 

colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, contudo, diante da 

inexistência destas espécies de estabelecimento nesta Comarca, entendo 

que a pena deve ser cumprida nesta Comarca pelo reeducando, sob as 

seguintes condições: a) comprovar em trinta dias, em juízo, a contar da 

advertência, de exercício de atividade lícita; b) permanecer recolhido na 

sua residência durante o repouso e nos dias de folga, saindo para o 

trabalho não antes das seis horas e retorno não depois das 19 horas; c) 

não sair da comarca sem autorização judicial;d) não praticar outra 

infração penal; e) comparecimento, mensal, em juízo para informações e 

pesquisas a respeito das atividades; f) manter o endereço 

atualizado.Caso o recuperando pretenda a alteração de alguma das 

condições deverá formular requerimento em juízo, pena de a falta de 

autorização prévia implicar a revogação do benefício. Feitas as 

advertências das consequências do descumprimento das condições 

anteriormente, que darão ensejo à regressão de regime, o MM. Juiz 

indagou ao recuperando se aceitava e prometia cumprir as condições 

impostas. Ante o compromisso afirmativo do reeducando foi determinado o 

encerramento da audiência. Oficie-se a Polícia Militar, cientificando-a da 

presente decisão e que o descumprimento das condições do regime 

semiaberto pelo recuperando deverá ser imediatamente comunicado a 

este Juízo. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_______ Neiva Bruna, Assessora de Gabinete II.RAUL LARA LEITEJuiz de 

DireitoGileade Pereira Souza MaiaPromotora de JustiçaMarcos Wagner 

Santana VazAdvogadoRobson Richard Gaspar da SilvaRéu

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112496 Nr: 3956-70.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Porcino Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 I – A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do 

acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se 

possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas). É 
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necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e eqüitativo (Constituição Federal – Artigo 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;).

Por sua vez, a denúncia somente pode ser rejeitada quando restar 

comprovado sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para 

o exercício dessa ação (Código de Processo Penal – Artigo 395. A 

denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II 

- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal). Em 

resumo, caso se encontre presente alguma das situações alhures 

mencionadas a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, também é 

certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a 

necessidade de produção probatória.

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal restando, 

ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo menos por 

enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do 

inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ressalto que não é verificável, de plano, nenhuma 

das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código de 

Processo Penal.

De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno/STF).

Posto isso, recebo a denúncia, na forma do que prevê o artigo 396 do 

Código de Processo Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e 

sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar 

liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias).

II – Proceda a citação do acusado para que responda a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias, ficando ciente que:

- na resposta poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (Artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal). Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, será nomeado um para patrocinar sua 

defesa (§ 2º. do artigo 396-A do Código de Processo Penal);

- o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 

pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao juízo (artigo 367 do Código de Processo Penal).

III – Defiro os pedidos formulados na cota ministerial.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 13 de fevereiro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110693 Nr: 3009-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernandes da Cruz Seifart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Píublicas - 

Unidade de Diamantino. - OAB:

 I – A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do 

acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se 

possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas). É 

necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e eqüitativo (Constituição Federal – Artigo 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;).

Por sua vez, a denúncia somente pode ser rejeitada quando restar 

comprovado sua manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para 

o exercício dessa ação (Código de Processo Penal – Artigo 395. A 

denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II 

- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal). Em 

resumo, caso se encontre presente alguma das situações alhures 

mencionadas a denúncia deve ser rejeitada de plano, porém, também é 

certo afirmar que isso deve ser verificável desde logo e sem a 

necessidade de produção probatória.

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal restando, 

ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo menos por 

enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes do 

inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ressalto que não é verificável, de plano, nenhuma 

das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código de 

Processo Penal.

De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno/STF).

Posto isso, recebo a denúncia, na forma do que prevê o artigo 396 do 

Código de Processo Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e 

sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar 

liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias).

II – Proceda a citação do acusado para que responda a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias, ficando ciente que:

- na resposta poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (Artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal). Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, será nomeado um para patrocinar sua 

defesa (§ 2º. do artigo 396-A do Código de Processo Penal);

- o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 

pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao juízo (artigo 367 do Código de Processo Penal).

III – Defiro os pedidos formulados na cota ministerial.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 13 de fevereiro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110212 Nr: 2721-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 INTIMAÇÃO ADVOGADO DE DEFESA DA DATA DESIGNADA PARA 

AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 03/07/2018, Às 

16:00 hs.

DESPACHO Vistos, etc. Considerando a necessidade de readequar a 

pauta de audiências da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, 

entendo por bem redesignar a audiência anteriormente agendada, para o 

dia 03 de julho de 2018, às 16h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias. Às 

providências. Diamantino/MT, 26 de abril de 2018. (A) RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101824 Nr: 2382-46.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 INTIMAÇÃO ADVOGADO DE DEFESA DA DATA DESIGNADA PARA O DIA 

03 DE JULHO DE 2018, ÀS 18:00HS PARA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO.

DESPACHO Vistos, etc. Considerando a necessidade de readequar a 

pauta de audiências da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, 

entendo por bem redesignar a audiência anteriormente agendada, para o 

dia 03 de julho de 2018, às 18h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias. Às 

providências. Diamantino/MT, 26 de abril de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111726 Nr: 3591-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Mendes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 20 de junho de 2018, às 15h00min.

Autos nº. 3591-16.2016.811.0005

Código nº. 111726

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Thiago Mendes de Arruda.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Raul Lara Leite, a representante do 

Ministério Público, Gileade Pereira Souza Maia, a Advogada, Sheila Gomes 

de Carvalho, a testemunha, Leonardo Gomes de Oliveira e o denunciado, 

Thiago Mendes de Arruda.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades acima mencionadas. Após, realizou a oitiva da 

testemunha Leonardo Gomes de Oliveira e o interrogatório do réu Thiago 

Mendes de Arruda. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DESPACHO: 

“Vistos etc. Declaro encerrada a instrução processual e concedo as 

partes o prazo para alegações finais nos termos do artigo 403, § 3º, CPP. 

Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _______ 

Neiva Bruna, Assessora de Gabinete II.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Sheila Gomes de Carvalho

Advogada

Thiago Mendes de Arruda

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 4481-18.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juma Figueiredo Chaves, Leandro da Silva 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Santana Santana Vaz - OAB:14783

 Intimo o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, OAB/MT 14.783, na qualidade 

de patrono da parte denunciada para que no prazo de 05(cinco) dias, 

apresente os memoriais finais nos termos do artigo 403, § 3º do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90302 Nr: 2616-96.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Calegaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ/MT - Secretaria de Fazenda do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antônio Perlin - 

Procurador do Estado - OAB:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que, fique ciente que na data de 12/6/2018, foi ENCAMINHADO O 

Precatório Requisitório ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

se vê às fls. 185/186, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81741 Nr: 314-65.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Lourença de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, 

Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que, fique ciente que na data de 12/6/2018, foi ENCAMINHADO O 

Precatório Requisitório ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

se vê às fls. 364 e 366, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 1212-15.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosevaldo Severo de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que, se querendo , manifeste - se acerca das fls. 347/350 dos autos, no 

prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 195 de 909



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97951 Nr: 579-28.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono (s) do requerido para 

que fique (m) ciente da redesignação da audiência anteriormente 

agendada, para o o dia 10 de setembro de 2018, às 14h30min, conforme 

R. Despacho de fls. 336, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 476-02.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdS, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16382/O, Maila Aletéa Zanatta Cassiano Ourives - 

Defensora Pública Substituta - OAB:, Rober Cesar da Silva - 

OAB:4784B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Dr. Alex Laura Daltro de Souza, OAB/MT 16.382, na qualidade de 

patrono da parte autora, acerca do desarquivamento dos autos, bem como 

para requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111778 Nr: 3615-44.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdJQ, TDdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilker Christi Correa - 

OAB:16261-0

 Intimo o patrono da parte requerida, da data da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 12 de julho de 2018, às 16 horas e 45 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 1212-15.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosevaldo Severo de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que, se querendo, manifeste - se acerca das fls. 347/350 dos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81741 Nr: 314-65.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Lourença de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, 

Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que, fique ciente que na data de 12/6/2018, foi ENCAMINHADO O 

Precatório Requisitório de nº 322/2018 ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme se vê às fls. 364 e 366, dos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101248 Nr: 2096-68.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14. 783

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

que responda a acusação, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40445 Nr: 1294-80.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Pires de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo o patrono da parte autora para que, fique ciente que na data de 

11/6/2018, foi ENCAMINHADO o Precatório Requisitório de nº 495/2018 ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme se vê às fls. 133/134, dos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122549 Nr: 4375-56.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gomes Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Diante de todo exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos formulado na 

denúncia para CONDENAR o réu EDER GOME OJEDA, em relação à prática 

dos crimes previstos nos artigos 33, caput, § 1º, inciso III, da Lei Federal 

nº. 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei Federal nº. 10.826/03. (...) Considerando 

que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, atento a 

regra do art.69 do Código Penal, aplico-lhe cumulativamente as penas, 

passando a fixar a pena definitivamente em 7 (sete) anos de reclusão e 

ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do valor do salário mínimo.Quanto ao regime de cumprimento de 

pena, fixo o regime FECHADO, consoante disposto no artigo 33, §2º, 

alínea “a” e §3º, do Código Penal, não sendo aplicável no caso concreto, o 

teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, em razão de o 

acusado possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis e ostentar maus 

antecedentes, somados ao fato de quantidade expressiva de drogas 

apreendidas. Por derradeiro, condeno o acusado ao pagamento de custas 

processuais. Deixo de aplicar o § 2º do artigo 387, do Código de Processo 

Penal-CPP, tendo que em vista que o abatimento de prisão preventiva não 

irá alterar o regime inicial de pena. Outrossim, determino a destruição da 

substância entorpecente apreendida nos presentes autos, caso ainda não 

tenha sido realizada.Decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor 

da União.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, 

procedam-se as seguintes providências:a)LANCE-SE o nome do réu no rol 

dos culpados;b) COMUNIQUE-SE o Tribunal Regional Eleitoral;c) FORME-SE 

o PEC definitivo; Dê-se baixa e ARQUIVE-SE o presente 

processo;Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111778 Nr: 3615-44.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdJQ, TDdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilker Christi Correa - 

OAB:16261-0

 Autos n. 3615-44.2016.8.11.0005.

I. Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento e organização do processo.

- Inépcia da petição inicial:

A tese de inépcia da petição inicial não merece acolhimento, pois o réu não 

demonstrou que a parte autora incidiu em alguma das situações previstas 

nos incisos I, II, III e IV do § 1º do artigo 330 do Código de Processo Civil.

- Delimitação da questão de fato e produção probatória:

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 

avaliação sobre: i) despesas da parte autora e suas necessidades; ii) 

possibilidade de pagamento do réu.

Em relação a prova testemunhal entendo que deve ser limitado a 03 

testemunhas para cada parte, uma vez que o fato é de baixa 

complexidade. É imprescindível assegurar a não produção de provas de 

forma desnecessária, em evidente prejuízo a efetividade jurisdicional.

- Decisão:

Posto isso:

i) rejeito a tese de inépcia da petição inicial;

ii) designo o dia 9.7.2018, às 13 horas, para audiência de instrução e 

julgamento. O rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo comum 

de 15 dias, contados da intimação da presente decisão.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010371-30.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE TENORIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MATIAS PISSOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010371-30.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: EMANUELLE TENORIO RIBEIRO 

EXECUTADO: DANIELA MATIAS PISSOLI Vistos, etc. I – Considerando que 

a pesquisa via sistemas bacenjud e renajud restaram infrutíferas, 

intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Diamantino, 21 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010303-80.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010303-80.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: NAYANE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. I – 

Considerando que a pesquisa via sistemas bacenjud e renajud restaram 

infrutíferas, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis 

de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se. Diamantino, 21 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000722-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NUCLEO-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000722-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: NUCLEO-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME REQUERIDO: ACASSIO 

MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA, ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE 

SOUZA, ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se a Comarca de 

origem, com nossas homenagens e as baixas de estilo. Às providências. 

Diamantino, 20 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014893-08.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014893-08.2013.8.11.0005. REQUERENTE: FERNANDO MENDONCA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 20 de junho de 
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2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-56.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010152-56.2012.8.11.0005. REQUERENTE: VANESSA PIVATTO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 20 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000499-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA STOCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ZANTEDESCHI (REQUERIDO)

 

Intimo a Patrona do Polo Ativo, para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida ID 13825364.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO ADVERSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 10hs e 00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 10hs e 15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 10hs e 45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 10hs e 30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001258-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DOS SANTOS BARBIERI CORREA (REQUERIDO)

EDIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

GRACIETH EVA DA COSTA (REQUERIDO)

SANDRA MARIA CARVALHO DE SANTANA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUZINETH MARIA ZATTAR (PERITO / INTÉRPRETE)

FERNANDA MONTEIRO BOER (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001258-40.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE MARIA FERREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI, SANDRA MARIA 

CARVALHO DE SANTANA, GRACIETH EVA DA COSTA, GISELE DOS 

SANTOS BARBIERI CORREA, EDIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos, 

etc. Considerando a justificativa apresentada pela senhora Gisele dos 

Santos Barbieri Correa em que elenca diversas dificuldades para o 

comparecimento na audiência designada, dentre elas o fato de estar 

residindo a 1.400 km desta cidade, além de se encontrar de licença 

maternidade, amamentando recem nascido, autorizo, excepcionalmente, 

que a parte requerida seja representada por procurador com poderes 

específicos para conciliar, se for o caso, bem como eventual depoimento 

pessoal deverá ser colhido por carta precatória. Sem prejuízo, mantenho a 

audiência designada para o dia 03 de julho de 2018 às 13h00min, devendo 

a Sra. Gestora tomar as medidas necessárias para a efetiva intimação de 
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todos os demais envolvidos. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 25 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-33.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BARBOSA CAVALHEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA OAB - MG87830 (ADVOGADO)

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A (ADVOGADO)

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886 (ADVOGADO)

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido AIRTON para responder os 

recursos no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido IVONIZEL para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAULO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Analisando os autos, observo que a parte reclamante juntou 

comprovante de endereço em nome de terceiro, bem assim em consulta ao 

cadastro do autor no SPC/SERASA consta que a residência do autor está 

localizada em Mirassol D’Oeste/MT, de forma que há dúvidas sobre a 

competência desta Comarca. A comprovação da residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante. 

Posto isso, DETERMINO que a parte autora deve apresente, em 10 dias, 

sob pena de inépcia da inicial, o devido comprovante de residência em seu 

nome, tais como: contas de água, energia e telefone. Caso a conta esteja 

em nome do cônjuge ou companheiro a parte reclamante deve apresentar, 

em conjunto, a certidão de casamento ou declaração de união estável com 

firma reconhecida em cartório. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARCIO NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAR o procurador do requerente para manifestar quanto o pagamento 

comprovado.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010674-83.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DALCHIAVON & POTT LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAFFYNNY LUANA GASPAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010674-83.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: DALCHIAVON & POTT LTDA - 

EPP EXECUTADO: DAFFYNNY LUANA GASPAR Vistos. 1 – Expeça-se 

carta precatória para citação da parte executada no endereço de id. 

12687656, e para no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. 2 - 

Não efetuado o pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 3 - Em caso de 

sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente em bens 

móveis de fácil comercialização, removam-se imediatamente os bens 

penhorados e os depositem com a parte autora, descrevendo-se seu 

estado de uso e conservação. 4 – Seja designada data para audiência de 

conciliação, ocasião em que, nos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, 

da Lei 9.099/1995, garantido o juízo, o executado poderá oferecer 

embargos. 5 - Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão 

de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6 - DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se e se 

cumpra. Diamantino, 25 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-49.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010534-49.2012.8.11.0005. REQUERENTE: ANA CARLA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 20 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATILDE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000863-48.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA MATILDE DIAS 

REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 21 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011015-12.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JACINTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8011015-12.2012.8.11.0005. REQUERENTE: APARECIDA JACINTA DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos. 1 – Em razão 

da penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se 

a parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de 

advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 21 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000282-96.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GABRIEL HENRIQUE SABINO 

MARQUES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 1. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por 

Gabriel Henrique Sabino Marques em face de Universidade de Cuiabá 

(UNIC) Iuni Educacional S/A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Consta na inicial que a parte autora foi notificado acerca de um débito no 

valor de R$ 9.930,62 com a Requerida, que supostamente corresponde a 

semestralidade de fevereiro a junho de 2012, informando que caso não 

efetuasse o pagamento da dívida junto à instituição de ensino o seu nome 

seria incluído no rol de inadimplentes. A parte exequente informa que era 

aluno do curso de Direito disponibilizado pela Requerida e também 

beneficiário do financiamento estudantil – FIES, no entanto, ao tentar 

renovar sua matrícula no ano de 2016 foi surpreendido com a notícia do 

supracitado débito, fato que lhe impediu de renovar a matrícula e dar 

continuidade aos estudos. Argumenta, entretanto, que como era 

beneficiário de 100% do FIES, a cobrança é indevida, haja vista que na 

época dos fatos o aditamento contratual com o FIES estava em dia. Assim, 

requer que seja declarado inexistente o débito em questão e, em sede de 

tutela de urgência, requer que a Requerida se abstenha de incluir o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito e/ou caso tenha incluído, que 

efetue a baixa. Decido. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). A probabilidade do direito alegado está consubstanciada 

através dos documentos juntados aos autos, que demonstram que a parte 

autora efetuou o aditamento contratual do FIES referente ao primeiro 

semestre do ano de 2016, que corresponde ao período que está sendo 

cobrado, id. 12345796 – p. 1/2 e id. 12345820 – p. 1. Por outro lado, o 

perigo da demora é evidente, pois, no caso, a parte autora está a sofrer 

restrições em seu crédito, o que lhe trará diversos prejuízos, dentre eles 

os funestos efeitos da inclusão do nome no SERASA e SPC- Serviço de 
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Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de cobrança. Ademais, não há 

qualquer perigo de irreversibilidade no deferimento do provimento 

antecipado requerido, uma vez que nada impede que a ré inscreva o nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito caso comprovada a 

legalidade do débito. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela 

parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em 

consequência, determino: 1 - Seja notificada a requerida para que SE 

ABSTENHA de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito em virtude do débito discutido nos autos e/ou, caso já tenha 

incluído que REALIZE a baixa na inscrição em questão até determinação 

judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não cumprimento no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que 

faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor. 2 - Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá 

oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a data da audiência de 

conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial. 3 - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 4 - Considerando a hipossuficiência 

da parte autora diante da empresa Requerida, determino a inversão do 

ônus da prova, conforme autoriza o artigo 6º do Código de Defesa do 

Consumidor. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 25 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012451-35.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JOHN OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012451-35.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: OI S.A EXECUTADO: EDER 

JOHN OLIVEIRA DA SILVA Vistos etc. Indefiro a pretensão executória, 

tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

razão pela qual as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC, sendo que somente poderão ser executadas se, nos 5 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor provar a mudança da situação patrimonial do vencido. Cumpra-se. 

Diamantino, 25 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013494-41.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI SUPELETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8013494-41.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ROSIMERI SUPELETO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

exequente e a parte executada compuseram, id. 12978152, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 21 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA NEVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000418-30.2017.8.11.0005. REQUERENTE: CLAUDINEIA NEVES DE 

ARRUDA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de fase de execução 

de título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada OI S/A. É 

de amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, decisão 

publicada em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do 

Grupo Oi. Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi 

aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo 

competente, todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 

20/06/2016, foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. Assim, os créditos que possuem fato gerador 

anterior ao processamento da recuperação judicial, o E. Superior Tribunal 

de Justiça solidificou o entendimento de que após a aprovação do plano 

de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior 

homologação pelo juízo competente, o que já foi realizado, deverão ser 

extintas as execuções individuais, tendo em vista que os credores 

receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par disso, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi. “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, “estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no sentido de que estão 

sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de pretensão à 

indenização pendentes de sentença condenatória no tempo do pedido de 

recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de regra, sujeita-se 

ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha acrescido a 

eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se pela parte 

final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser contratual, 

extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por fato anterior 

ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual sentença 

condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, verifico que 

a data do fato gerador do dano foi em 13.09.2014, ou seja, antes do 

pedido de recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a 
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extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, devendo ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 20 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio Cavalli ; Luiz 

Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001117-21.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de ação 

interposta por pessoa jurídica que não comprovou o seu enquadramento 

na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, e, portanto, 

devendo ser considerada carecedora da presente ação, uma vez que não 

preenchendo tal requisito legal fica caracterizada a falta da condição da 

ação, o que impõe a extinção sem julgamento do mérito. Como se sabe, a 

pessoa jurídica desde que se enquadre na definição legal de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, pode ser parte autora em 

ação proposta no Juizado Especial Cível, nos termos do que dispõe a Lei 

Complementar n.º 123/06. Neste sentido, temo o seguinte Enunciado do 

FONAJE: ENUNCIADO 135: O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda. Contudo, conforme se 

verifica acima, o acesso da pessoa jurídica revestida da condição de 

micro ou empresa de pequeno porte nos juizados especiais deverá 

satisfazer a premissa consistente na comprovação de sua qualificação 

tributária. No caso dos autos, a autora foi intimada para comprovar tal 

qualificação, mas quedou-se inerte. E ocorre que em consulta realizada 

junto ao site da Receita Federal, verifica-se que a parte autora não é 

optante do sistema “Simples Nacional”, ou seja, está enquadrada no 

regime tributário “Geral”, o que evidencia a ausência de capacidade para 

propor ação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Assim, tendo em 

vista que a autora é parte ilegítima para demandar nos Juizados Especiais, 

deixo de homologar o acordo celebrado entre as partes, e JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução do mérito, nos termos art. 8°, 

§ 1°, II e art. 51, II e IV da lei 9.099/95 c/c art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 20 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010935-19.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J C L XAVIER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA SANCHES CASATI OAB - MT9422/O (ADVOGADO)

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUETO CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010935-19.2010.8.11.0005. REQUERENTE: J C L XAVIER - ME 

REQUERIDO: DUETO CONFECCOES LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de julgado. Foram realizadas diversas 

tentativas de buscas de bens penhoráveis em nome da parte executada 

pelos sistemas conveniados ao TJMT, contudo, sem êxito. Posteriormente 

a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica 

da empresa executada, sendo o pedido indeferido em virtude do não 

preenchimento dos requisitos necessários, além disso, foi concedido 

prazo para a parte exequente apresentar bens passíveis de penhora, no 

entanto, decorreu-se o prazo sem qualquer manifestação. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, 

nem honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro 

grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso 

requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. P. R. I. Diamantino, 25 de junho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8015115-73.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA INGRITH DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FROTA CARVALHO - ME (EXECUTADO)

LUCALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8015115-73.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: MAYARA INGRITH DE ALMEIDA 

SANTOS EXECUTADO: LUCALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, 

DANIEL FROTA CARVALHO - ME Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

julgado que tramita desde 2016. Foram realizadas diversas buscas de 

bens penhoráveis em nome da parte executada pelos sistemas 

conveniados ao TJMT, contudo, sem êxito. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em 

razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, o 

pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e 

ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e 

SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). 

Sem prejuízo, expeça-se certidão de objeto e pé dos autos. Sem custas 

processuais. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Diamantino, 25 de junho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-39.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JORGE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010254-39.2016.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO JORGE LIMA 

REQUERIDO: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Reza o Enunciado 51 do FONAJE que “os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria” O entendimento jurisprudencial segue 

no mesmo sentido: ?IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.101/2005 QUE SE LIMITA A 180 

DIAS, NOS TERMOS DO ART. 6º, § 4º, DA REFERIDA LEI. CONSTITUIDO O 

TITULO JUDICIAL, INCABIVEL A EXECUÇÃO EM SEDE DE JUIZADO 

ESPECIAL CIVEL. INCIDENCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. Não assiste 

ao ora recorrente. O pedido de cumprimento de sentença nos presentes 

autos se deu em 24/01/2011, fl. 58. Ocorre que o pedido de recuperação 

judicial da ora recorrida foi deferido em 21/03/2011, fls. 06/16, quando já 

constituído o título judicial, não podendo ser executado perante o JECível 

conforme disciplina o Enunciado 51 do Fonaje: ?Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria?. Neste sentido: 

IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

"os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria." Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. Sentença confirmada por 

seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 

71003556099, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 10/05/2012). Assim, vai mantida a 

sentença para extinguir a execução, podendo a credora habilitar o seu 

crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO?. 

( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º .  7 1 0 0 4 6 3 9 8 3 7  ( N °  C N J : 

0040321-33.2013.8.21.9000) 2013/Cível - TJRS) (destacamos) Em razão 

da notícia advinda da parte executada, informando sobre a recuperação 

judicial, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível para o 

cumprimento de sentença, consoante o Enunciado nº 51 do FONAJE, 

extinguindo o presente feito, devendo a parte reclamante habilitar o seu 

crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 25 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001592-74.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIO SANTANA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 25 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001600-51.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANSELMO BORGES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 25 de junho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-74.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010144-74.2015.8.11.0005. REQUERENTE: EVANILDA MARTINS DE 

ALMEIDA ALESSIO REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Trata-se de fase de 

execução de título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada 

OI S/A. É de amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, decisão 

publicada em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do 

Grupo Oi. Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi 

aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo 

competente, todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 

20/06/2016, foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. Assim, os créditos que possuem fato gerador 

anterior ao processamento da recuperação judicial, o E. Superior Tribunal 

de Justiça solidificou o entendimento de que após a aprovação do plano 

de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior 

homologação pelo juízo competente, o que já foi realizado, deverão ser 
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extintas as execuções individuais, tendo em vista que os credores 

receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par disso, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi. “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, “estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no sentido de que estão 

sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de pretensão à 

indenização pendentes de sentença condenatória no tempo do pedido de 

recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de regra, sujeita-se 

ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha acrescido a 

eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se pela parte 

final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser contratual, 

extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por fato anterior 

ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual sentença 

condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, verifico que 

a data do fato gerador do dano foi no decorrer do mês 04 de 2015, ou 

seja, antes do pedido de recuperação. Desta forma, não há outro caminho 

senão a extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, devendo ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 20 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio Cavalli ; Luiz 

Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8014288-62.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA E SILVA ROSA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8014288-62.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 

EXECUTADO: ROSA E SILVA ROSA LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial que tramita desde 2013. Foram realizadas buscas 

de bens passíveis de penhora em nome da parte executada através dos 

órgãos conveniados do TJME, contudo, sem êxito. Por outro lado, 

considerando que todas as tentativas para saldar a dívida restaram 

infrutíferas, a parte exequente pleiteou a penhora de bens que guarnecem 

a residência da executada. Contudo, tais bens são impenhoráveis, a teor 

do disposto no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/90, em razão de 

serem considerados como bens de família. Neste sentido: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA E 

ADJUDICAÇÃO - BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR - 

APARELHO DE SOM, VÍDEO CASSETE E ANTENA PARABÓLICA - 

IMPENHORABILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. CONSIDERAM-SE IMPENHORÁVEIS OS 

BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR, NOS 

TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 8.009/90”. 

(TJMT – AI nº 109935/2007 – Des. Relator Evandro Stábile) “APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PENHORA DE BENS QUE 

GUARNECEM A RESIDÊNCIA - DESCONSTITUIÇÃO - BEM DE FAMÍLIA - 

IMPENHORABILIDADE - HERMENÊUTICA - LEI Nº 8.009/90 - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A REGRA DE IMPENHORABILIDADE DA LEI Nº 

8.009/90 ALCANÇA NÃO APENAS O IMÓVEL RESIDENCIAL DA FAMÍLIA, 

MAS LANÇA A REGRA PROTETIVA TAMBÉM SOBRE OS BENS MÓVEIS 

QUE O GUARNECEM, DESDE QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO OBJETOS 

DE LUXO OU ADORNO”. (TJMT – RA nº 43369/2005 – Des. Relator Márcio 

Vidal) Por fim é de se anotar que o feito tramita desde 2013 sem que o 

credor tenha localizado bens penhoráveis, o que demonstra que a 

executada não possui bens para quitar o débito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem 

honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro 

grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso 

requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 25 de junho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004823-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZANONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ZANONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004823-13.2017.8.11.0037. 

Vistos etc. Diante do pedido de tutela de urgência constante nos autos, 

passo a apreciar o feito. Consta que o interditando é proprietário de 

imóveis rurais, os quais já são administrados de fato, segundo consta, 

pelo herdeiro Claudio e os filhos deste, Willian e Wesley. Menciona o autor 

que os familiares do interditando optaram por constituir uma pessoa 

jurídica familiar, para a exploração da atividade econômica que vem sendo 

fonte de sustento da família e, em sede de tutela de urgência pleiteiam a 

concessão de alvará judicial para a integralização do patrimônio do 

Interditando na empresa a ser constituída pelos seus familiares e, por 

conseguinte, seja formalizada a doação das quotas da pessoa jurídica aos 

herdeiros, com a reserva de usufruto ao Interditando. Designada audiência 

de entrevista do interditando, foi a mesma realizada, ocasião em que se 

reiterou o pedido de alvará, tendo o Ministério Público se manifestado não 

ser questão competente para analise por esta Vara especializada de 

Família. É o relato do necessário. Decido: Quanto ao pedido de alvará para 

autorização judicial a fim de se integralizar o patrimônio do interditando na 

empresa a ser constituída pelos seus familiares, com doação aos futuros 

herdeiros, verifico que não merece ser deferido. Em audiência de 

entrevista, entendo que ficou evidenciado que o Sr. Claudio não possui 

condições de estabelecer um diálogo coerente, indicando, aparentemente, 

também não poder gerir a própria vida, corroborando o atestado médico 

juntado no ID 10241083 - Pág. 1. Todavia, friso que a segurança 

necessária à autorização da integralização do patrimônio do autor à 

empresa a ser futuramente estabelecida pelos filhos carece de dilação 

probatória. Consigno a ausência de certidões negativas em nome do 

interditando[1], as quais se apresentam essenciais para resguardar 

eventuais direitos de terceiros antes de integralizar o patrimônio do 

interditando em pessoa jurídica em nome de seus futuros herdeiros. De 

outra banda, entendo que o alvará judicial postulado nesta ação de 

interdição é procedimento de jurisdição voluntária, não sujeito a litigioso, 

questões de alta indagação ou dilação probatória. Nesse sentido: 

“ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. O alvará judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária que, por constituir mera autorização 

judicial para a prática de algum ato não pode substituir o contencioso e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 204 de 909



não comporta a formação da lide, muito menos a dilação probatória e a 

condenação em custas e honorários. Apelo desprovido.” (Apelação Cível 

Nº 70030151245, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Leo Lima, Julgado em 11/11/2009). Por fim, aplicando-se analogicamente a 

regra do art. 1750 do Código Civil[2], por força da disposição do art. 1774 

do mesmo Código[3], o imóvel pertencente ao Sr. Cláudio poderia ser 

transferido para a pessoa jurídica, para integralizar o capital social, em 

procedimento pertinente e desde que houvesse demonstração de 

manifesta vantagem. No caso em comento, sequer foram trazidas aos 

autos justificativas a demonstrar as reais vantagens ao interditando, o que 

ratifica ainda mais o pleito de alvará solicitado. Em caso similar, assim se 

decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ. AUTORIZAÇÃO PARA 

INTEGRALIZAÇÃO DO IMÓVEL DO INTERDITO NO CAPITAL SOCIAL DE 

EMPRESA A SER CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO. O pedido de 

integralização de imóvel do interdito no capital social da empresa a ser 

constituída não comporta ser debatido em autos de procedimento de 

jurisdição voluntária, devendo ser discutido na via própria. Ademais, não 

demonstrado nos autos a necessidade da transferência de imóvel 

pertencente ao interdito, impõe-se manter o indeferimento de alvará. 

Precedentes doutrinário e jurisprudencial. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70040096315 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data 

de Julgamento: 08/06/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 15/06/2011) Assim, pelos motivos acima 

esposados, indefiro o pedido de expedição de alvará. Diante da notícia do 

falecimento da Sra. Sebastiana, intime-se para juntada da respectiva 

certidão de óbito, no prazo de 15 dias. Cumpra-se integralmente a decisão 

proferida na audiência de entrevista. Intimem-se. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 12/06/2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Certidões negativas de 

débito municipais, estaduais (1. certidão negativa de débitos expedida pela 

PGE; 2. certidão negativa de ICMS/IPVA pela Secretaria de Estado de 

Fazenda; 3. certidão negativa de débitos e outras irregularidades emitida 

pela SEFAZ) e federais. Junta comercial caso a parte integre pessoa 

jurídica. [2] “Art. 1.750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela 

somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, 

mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz”. [3] “Art. 1.774. 

Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as 

modificações dos artigos seguintes”.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000635-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DEGASPERI JULIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000635-74.2017.8.11.0037. Vistos etc. Ante a informação acerca do 

adimplemento do débito executado, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao executado. 

Sem prejuízo, condeno o executado ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, consoante o art. 98, §2º, do CPC, suspendendo, no 

entanto, sua exigibilidade, pelo prazo de 05 anos, conforme previsto no 

art. 98, §3º, do CPC. Publique-se e intimem-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Serve a presente 

como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 15/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115044 Nr: 5559-24.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFGDCP, ERAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRSDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5559-24.2012.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: RENAN FELIPE GOMES DA COSTA PAREDE

ELIS REGINA ALVES GOMES

PARTE RÉ/DEVEDORA: RONEY ROBERTO SIQUEIRA DA COSTA PAREDE

CITANDO(A, S): Requerido(a): Roney Roberto Siqueira da Costa Parede, 

Cpf: 02441707116, Rg: 2041659-8 SSP MT Filiação: Luiz Carlos Parede e 

Neiva Siqueira da Costa, data de nascimento: 02/08/1987, brasileiro(a), 

natural de Toledo-PR, convivente, soldador, Endereço: Rua Chiripa, Nº 

207, Bairro: Poncho Verde, Cidade: Primavera do Leste-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 699,93

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 7.570,49, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. 

Primavera do Leste - MT, 21 de junho de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113871 Nr: 4297-39.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDE BENTO DA SILVA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DAI PRAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se com a determinação do segundo parágrafo de f. 32.

Remeta-se novamente a intimação de f. 34, atendendo-se a solicitação da 

Fazenda Nacional de f. 40 e encaminhando os documentos pertinentes.

Intime-se a inventariante para requerer o que entender de direito e para 

colacionar os documentos solicitados pela Fazenda Pública Estadual às f. 

39, no prazo de 20 dias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 05/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 112376 Nr: 2877-96.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA ROBERTA 

BEDNARCHUK - OAB:PR-28598

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se o requerido para que se manifeste acerca do pedido de extinção 

do feito formulado à f. 101/101-v, no prazo de dez dias.

Após, manifeste-se o Ministério Público e venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 28/11/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
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 Cod. Proc.: 129323 Nr: 2152-39.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSDS, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE JUSTINA DA SILVA 

FREITAS - OAB:18770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O, MARCIA MACEDO GALVAO - OAB:15668

 Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção do feito de fl. 41, formulado pelo advogado da 

parte autora, ratificado pelo Ministério Público às fls. 51, de modo que 

homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 18 de Maio de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 164533 Nr: 2457-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

LEONARDO SCHMIDT BARROS - OAB:MT/ 12020/O, MARCO AURELIO 

HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 “Vistos. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se o presente feito com as cautelas de estilo. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145596 Nr: 2353-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PIMENTEL DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 Vistos etc.

Considerando o pedido da Defensoria Pública (fl.119), em que pese este 

juízo ter deferido na decisão retro os pedidos de fls.104/106, verifico que 

constou somente o valor parcial para a realização do procedimento 

cirúrgico, razão pela qual, defiro o pedido de fl.119 e determino o bloqueio 

do valor remanescente.

Realizado bloqueio, intime-se o Estado para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimado o requerido e transcorrido o prazo para cumprimento da ordem, 

certifique-se e proceda-se á imediata transferência para a conta 

informada à fl.107.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia da presente como 

mandado/ofício/carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157982 Nr: 8113-24.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS, JVDS, MLDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O executado, devidamente intimado(fls.49), deixou decorrer o prazo de 

15(quinze) dias, sem efetuar o pagamento da presente execução.

O juízo diligenciou junto ao Sistema BACEN-JUD na tentativa de localizar 

valores, o que restou infrutífera. Diligenciou, também, através do Sistema 

RENAJUD na tentativa de localizar bens móveis, sendo que os que foram 

localizados em nome do executado estão com alienação fiduciária(fls. 54).

 Desta forma, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento da presente 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128457 Nr: 1369-47.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS BARROS MARQUES - 

OAB:3579/MT, HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos: Prejudicado o ato em razão do não cumprimento pela secretaria 

que deveria ter expedido carta precatória para intimação do autor em 

tempo hábil para comparecimento a esta audiência. Todavia, considerando 

a informação da requerida Joyce nesta audiência no sentido de que seus 

dois filhos estão em sua guarda atualmente, sendo que Ysan está na sua 

guarda de fato há dois anos e onze meses, faz-se necessário intimar o 

autor para que manifeste seu interesse no feito. Assim intime-se a parte 

autora através de seu advogado para que informe se tem interesse no 

prosseguimento deste processo. Quanto ao processo cod128146, diante 

do pedido de extinção formulado às fls.46 com a concordância ministerial 

nesta audiência, por medida de economia e celeridade processual, JULGO 

EXTINTO o processo cod.128146, face a sua perda de objeto, 

determinando o arquivamento após certificado o transito em julgado 

naqueles autos. Extraia-se cópia deste termo de audiência juntando-se 

nos autos em apenso cod.128146, para cumprimento das providencia 

determinadas. Oficie-se solicitando o desconto dos alimentos em folha de 

pagamento do Sr. Domingos, no percentual que já era descontado 

anteriormente, conforme documento de fls.61, que deverá ser depositado 

na seguinte conta de titularidade da senhora Joyce: Agencia 3290-5 Conta 

Corrente 49.444-5 (CPF 004.181.761-32). Sem prejuízo, redesigno o ato 

para o dia 27/09/2018 às 16h30min.Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 107034 Nr: 6130-29.2011.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 Ante o exposto, julgo procedente a ação e decreto o divórcio de Rosa 

dos Santos Francisco e Paulo Francisco, JULGANDO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, consignando que a autora voltará 

a usar o nome de solteira, expeça-se o necessário para averbação e 

inscrição junto ao (s) Cartório (s) competente.Após, arquive-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, do CPC), procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.Publicada e registrada no sistema Apolo.Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002057-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

LUIZ HUMBERTO DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCIOLE ALVES BARBOSA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002057-84.2017.8.11.0037. Vistos etc. Trata-se de ação de inventário 

negativo ajuizada por Luiz Humberto de Souza Barbosa, em face do 

falecimento de Orciole Alves Barbosa, distribuída em 07/06/2017. 

Compulsando os autos, verifico a duplicidade de ações entre este feito e 

os autos código 167552, distribuído em 21/06/2016, no qual se apura a 

existência de bens em nome do falecido, estando o referido feito em 

adiantado andamento. Assim, consoante pedido formulado pelo autor, 

mister se faz o reconhecimento da litispendência e a extinção do feito sem 

resolução do mérito, em obediência ao art. 485, V do CPC. Por todo o 

exposto, defiro o pedido da parte autora, reconheço a litispendência e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, V do CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publicada no sistema. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 25 de junho de 2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005678-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GONCALVES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 22 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO NUNES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 22 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005682-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA HELENA RODRIGUES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 22 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006046-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 22 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001251-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA OLIVEIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 22 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARINHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 22 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001358-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 22 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001248-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001284-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINALVA VILELA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE RODRIGUES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001352-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO BALBINOT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000840-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES JOSE PALKEWICH JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CESARIA DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000860-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVILMARA CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001277-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDO MARQUES COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDO MARQUES COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002126-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSO PEREIRA PAPA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018-PRES, a qual estabeleceu o 

horário do expediente das 8h às 12h no dia 27 de junho de 2018, 

redesigna-se a audiência para o dia 18 de julho de 2018, às 17h00min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade acima redesignada. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores público. Primavera do 

Leste-MT, 24 de junho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001882-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (REQUERENTE)

VILSON MIEZERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA IARA GRECA SILVEIRA NETTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001882-56.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO CESAR MIEZERSKI, 

VILSON MIEZERSKI REQUERIDO: ANA IARA GRECA SILVEIRA NETTO 

Vistos etc. Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a 

audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual. Assim, havendo manifesto desinteresse pela parte autora (Id 

12448561 – pag. 15), bem como da parte requerida (Id 12722755 – 

pag.14), determino o cancelamento do ato. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001238-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIS FELICIANO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 24 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001329-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006048-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LINO DA GUIA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003762-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FREITAS DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001400-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000823-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUESLEY DORNELES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000830-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DE JESUS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PIRES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001288-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NERES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Reitero a INTIMAÇÂO da parte requerida para comprovar o pagamento dos 

honorários periciais no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Reitero a INTIMAÇÂO da parte requerida para comprovar o pagamento dos 

honorários periciais no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001229-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COSME JOSE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Reitero a INTIMAÇÂO da parte requerida para comprovar o pagamento dos 

honorários periciais no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001282-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER SOUSA BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Reitero a intimação para comprovar o pagamento dos honorários periciais 

no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001526-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Reitero a intimação para comprovar o pagamento dos honorários periciais 

no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002526-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINO FRANCISCO RIBEIRO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Reitero a intimação para comprovar o pagamento dos honorários periciais 

no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KENDELLY MICHAELLE KARDEC SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONARDO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004209-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELE VIEIRA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004209-71.2018.8.11.0037. 

AUTOR: GISSELE VIEIRA CAVALCANTE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004189-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004189-80.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARILSA APARECIDA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
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alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004185-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004185-43.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARCIA HELENA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 
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constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

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

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 22 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000866-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE BATISTA VIEIRA TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000827-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO OLIVEIRA PRATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR GONCALVES DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005646-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANSELMO CUNHA PENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI PODANOSQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROBERTO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001350-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000589-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GUIMARAES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001429-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JACOB DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124615 Nr: 7184-59.2013.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIORALDO ALVES DE ALMEIDA, MARCELO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, TATIANE FATARELLI 

RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON DA SILVA 

CARVALHO - OAB:7136 B, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE A HABILITAÇÃO e deixo de determinar a 

inclusão do crédito no valor de R$ 2.976,78 (dois mil, novecentos e 

setenta e seis reais e setenta e oito centavos) em favor do requerente, na 

classe trabalhista, em razão da retificação voluntária. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a empresa 

impugnada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão da baixa complexidade 

do procedimento processual.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 

12 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136181 Nr: 7713-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVERCINO PEREIRA DIAS, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT, ELIAS NAZARETH BENATO - 

OAB:17500/PR, ONEDSON DA SILVA CARVALHO - OAB:7136 B, 

RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A HABILITAÇÃO e 

determino a inclusão do crédito no valor de R$ 128.303,11 (cento e vinte e 

oito mil, trezentos e três reais e onze centavos) em favor do requerente, 

na classe trabalhista, com máxima observância do prazo normativo para 

pagamento dos créditos decorrentes dessa classe, incidindo correção 

monetária a partir da habilitação do crédito. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Cada parte arcará com os 

honorários do respectivo causídico. Fixo a verba honorária em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, especialmente pelo julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos termos do 

artigo 85 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do 

Leste (MT), 12 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35036 Nr: 3036-83.2005.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Amadeo Soldera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES DOW AGROSCIENCES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A/MT

 Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da causa, nos moldes do 

artigo 85 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 12 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 3765-65.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, DIOGO GALVAN - OAB:8056 OAB/MT, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao sistema INFOJUD não há DIRPF do 

executado, conforme extrato em anexo. Certifico ainda que procedi a 

restrição determinada à f. 79, razão pela qual intimo o requerente a fim de 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148088 Nr: 3517-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO ROCHA GOMES - 

ESPOLIO, MARIA JULIA ROCHA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMELIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 3517-94.2015.811.0037 (Código 148088)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Espólio de Celso Aparecido Rocha Gomes

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71578 Nr: 3893-56.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA ROSA MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178384 Nr: 9788-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉO JUNIOR CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realiza-se por carta do escrivão, encaminhada ao citando pelo correio, 

com aviso de recepção. É forma de citação real, posto que depende de 

efetiva entrega da correspondência ao citando (NCPC, art.248, §1º). (...) 

Impõe o código ao carteiro a obrigação de entregar a carta pessoalmente 

ao citando, de que exigirá assinatura no recibo (art.248, §1º) (...). Como o 

carteiro não dispõe de fé pública para certificar a entrega ou a recusa, se 

o destinatário se negar a assinar o recibo, a citação postal estará 

fatalmente frustrada e só restará ao autor renovar a in ius vocatio por 

mandado, cobrando ao citando as custas da diligência fracassada." 

Portanto, inobservada a forma prescrita em lei, com incidência direta sobre 

o contraditório e ampla defesa, declaro nula a citação via postal.A citação 

deverá ser feita por mandado.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 13 de junho de 2018.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172726 Nr: 6657-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARYNE MACIEL DE CARVALHO ALVES & 

CIA LTDA, ADRIANO ROBERTO ALVES, KARYNE MACIEL DE CARVALHO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 

12406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6657-05.2016.811.0037 (Código 172726)

Ação de Execução

 Exequente: Banco Santander (Brasil) S/A

Executados: Karyne Maciel de Carvalho Alves & Cia Ltda e Outros

Vistos etc.

Declaro-me suspeita por motivo de foro íntimo, nos moldes do artigo 145, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Determino a conclusão dos autos ao substituto legal.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111057 Nr: 1413-37.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUSA & FERREIRA DE SOUSA LTDA 

(TRIUNFO CONSORCIO E FINANCIAMENTOS), ADVAIR PEREIRA DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1413-37.2012.811.0037 (Código nº 111057)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executados: Sousa & Ferreira de Sousa Ltda e Outro

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi Vale do Cerrado em face de Sousa & Ferreira de Sousa Ltda e 

Advair Pereira de Sousa, qualificados nos autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte exequente 

noticiou o pagamento do débito, postulando pela extinção do feito (fls.146).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 925 do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Custas processuais consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 11 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159321 Nr: 96-62.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. FREGADOLLI - ME, MARCELO VICENTE 

FREGADOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, autorizo a requisição de informações à Receita Federal, via 

sistema INFOJUD..Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local 

reservado, em pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte 

exequente de seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, 

nos termos do artigo 477 da CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do 

arquivamento dos ofícios prestando informações econômico-financeiras 

do contribuinte, serão eles destruídos por incineração ou processo 

equivalente, na forma do §2º do artigo 477 da CNGC.Inexistindo interesse 

na manutenção da penhora sobre o veículo automotor, baixe-se a medida 

judicial restritiva, mediante acesso ao sistema RENAJUD.Concluídas as 

diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.Em seguida, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 12 de junho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 246 Nr: 552-42.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMO ESCHER, LUIZ WANDERLEY ESCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125880 Nr: 8447-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. R. MARTINS - ME, JOSÉ NILTON 

RODRIGUES MARTINS, ARIANY TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8447-29.2013.811.0037 (Código 125880)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: J.N.R. Martins - ME

Executado: José Nilton Rodrigues Martins

Executada: Ariany Totti

Vistos em correição permanente.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Inclua-se o nome do executado em cadastros de inadimplentes, conforme 

postulado (CPC, art.782, §3º).

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127083 Nr: 9552-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARCIO ROMAGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO STRAUB - 

OAB:PR/22.205, OLIVALDO BATISTA DA SILVA - OAB:14959/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 Processo nº 9552-41.2013.811.0037 (Código 127083)

Embargos à Execução

Embargante: Luiz Marcio Romagnoli

Embargado: Luiz Gonzaga Pereira

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação de embargos à execução de título extrajudicial proposta 

por Luiz Marcio Romagnoli em face de Luiz Gonzaga Pereira, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.72/77), 

requerendo a suspensão processual, nos termos do artigo 313, II, do 

Código de Processo Civil.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

 Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c 

artigo 922, ambos do Código de Processo Civil, durante o prazo concedido 

pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação quanto 

ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias.

Arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, com exclusão do 

relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - 

CGJ.

Translade-se fotocópia do acordo e da presente decisão aos autos da 

execução nº 7710-26.2013.811.0037 (Código 125135).

Intime-se. Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

 Primavera do Leste (MT), 14 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100045 Nr: 7835-96.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR BATISTA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:MT/27461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028

 Processo nº 7835-96.2010.811.0037 (Código 100045)

Embargos de Terceiro

Embargante: Sidney Veloso

Embargado: Valdemar Batista Costa

 Vistos em correição permanente.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente, na prática, sobre o bem móvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Ação de rescisão contratual e manutenção de posse, 

c/c perdas e danos 7185-49.2010.811.0037) quais sejam: Valdemar 

Batista Costa, na qualidade de autor; Rogério Alves Ferrari, na qualidade 

de requerido.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 

115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 14 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100154 Nr: 7967-56.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANDRO PINHEIRO, PAMELA ANDRADE 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

DA SILVA - OAB:MT 3.448, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT, TALITA BORGES 

REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 7967-56.2010.811.0037 (Código 100154)

Ação Monitória

 Requerente: Alegreti & Slapak Ltda

Requeridos: Juliandro Pinheiro e Pamela Andrade Pinheiro

Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora, por intermédio do mandatário legal, para 

regularizar a petição de acordo (fls.84/85), mediante subscrição dos 

demais acordantes (requeridos) ou mandatário legal regularmente 

habilitado para transigir, em 10 (dez) dias (CPC, art.105), sob pena de não 

homologação.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (M

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126508 Nr: 9054-42.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINO JUSTINO SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 DO REQUERIMENTO DE PROVAS E ÔNUS PROCESSUAIS DAS PARTESO 

ônus da prova observará o disposto no artigo 373 do Código de Processo 

Civil. Defiro a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da 

parte autora. Intime-se pessoalmente a parte autora para comparecer ao 

ato processual designado a fim de prestar o depoimento pessoal, com as 

advertências do artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. O rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação (CPC, 357, §4º). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). 

VI – DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 11 de julho de 

2018, às 13h00min. VI – DAS PROVIDÊNCIAS DERRADEIRAS Intimem-se 

as partes e respectivos causídicos.Cumpra-se com urgência (META 2 – 

CNJ).Primavera do Leste (MT), 13 de junho de 2018.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106107 Nr: 5148-15.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEI APARECIDA PIANI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RAMOS MIRANDA, CLÍNICA SÃO 

CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL MIRANDA JUNIOR - 

OAB:33208/BA

 DO DEFERIMENTO DE PROVAS E ÔNUS PROCESSUAIS DAS PARTES 

Inverto o ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, eis que a autora é tecnicamente hipossuficiente, sendo 

razoável que a prova do acerto da conduta médica seja atribuída ao 

profissional habilitado.Indefiro a produção da prova pericial em razão da 

inexequibilidade pelo transcurso do lapso temporal.Defiro a produção de 

prova testemunhal.DAS PROVIDÊNCIAS DERRADEIRAS Designo audiência 

de instrução e julgamento para a data de 26 de julho de 2017, às 

16h00min.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art.455). Intimem-se as partes, por intermédio dos 

respectivos causídicos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 11 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101864 Nr: 1271-67.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAZILIO MAZUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Processo nº 1271-67.2011.811.0037 (Código 101864)

 Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos

Requerente: Bazilio Mazur

Requerido: BV Financiamento S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

 Vistos em correição permanente.

O Juízo determinou à apresentação, pela parte requerida, do contrato de 

financiamento nº 650026381, em 5 (cinco) dias, bem como a subsequente 

intimação da parte autora para eventual emenda à inicial.

A demandada, em sede de contestação (fls.33/43), apresentada em 30 de 

junho de 2011, solicitou prazo suplementar de 20 (vinte) dias, deixando 

transcorrer in albis o prazo.

Destarte, intime-se a parte requerida, pela derradeira vez, para apresentar 

o contrato nº 650026381, em 15 (quinze), dias, sob pena da omissão ser 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de multa de até vinte 

por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e §2º).

Tratando-se de penalidade, intime-se pessoalmente a parte, por mandado, 

para cumprir o comando judicial, com todas as advertências mencionadas.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

Primavera do Leste (MT), 11 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114453 Nr: 4896-75.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZZIELY BARROS DO PRADO 

- OAB:32.500/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 Processo nº 4896-75.2012.811.0037 (Código 114453)

 Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Repetição 

do Indébito

Requerente: Edson Pereira dos Santos

Requerido: Banco Finasa BMC S/A

 Vistos em correição permanente.

Os pedidos de mérito consubstanciam-se na revisão das cláusulas 

contratuais impugnadas, com a fixação dos juros mensais em 4.47%, 

vedada a capitalização anual, a compensação dos valores pagos a maior, 

com readequação da nova parcela mensal, exclusão da cumulação de 

permanência.

 Compulsando-se os autos para prolação de sentença, verifico que a 

petição inicial não foi instruída com o contrato em questão.

Destarte, intime-se a parte autora, por intermédio da causídica constituída, 

para apresentar o contrato cuja revisão se postula, em 15 (quinze), dias, 

sob pena de extinção processual.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

Primavera do Leste (MT), 12 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65061 Nr: 4828-33.2009.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA MARIANA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS A. E SÁ DE LYTTON 

- OAB:10.675-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:MT/7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDA TEREZINHA PINHEIRO - 

OAB:11480

 Isto posto, DECLARO A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor do objeto da causa, especialmente 

em face do julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional 

(Tese firmada pelo STJ REsp 1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 

062801/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 

20/08/2013,DJE 30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 

02/10/2012 AgRg no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 

AgRg no REsp 958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado 

em 15/03/2011,DJE 22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.IC.Primavera do Leste 

(MT), 12 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132144 Nr: 4510-74.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, EDUARDO HENRIQUE 

DE SOUZA - OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 

MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Processo nº 4510-74.2014.811.0037 (Código 132144)

Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Titulo Extrajudicial

Exequente: Primavera Diesel Ltda

Executado: Antônio Marino Furlan

Vistos em correição permanente.

Em apenso aos embargos nº 2735-53.2016.811.0037 (165143).

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (fls.99), nos moldes 

do artigo 836, §1º, do Código de Processo Civil.

Concluída a diligência, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149777 Nr: 4275-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIDA DE ARRUDA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PAELO CAMARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4275-73.2015.811.0037 (Código 149777)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Floripa de Arruda Cordeiro Executado: Moacir Paelo Camarão

Vistos em correição permanente.

Configurada a hipótese normativa, determino a citação por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, IV), nos termos do artigo 256, 

inciso II, § 3º, do Código de Processo Civil, observadas as formalidades 

legais.

Expirado o prazo para pagamento, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 12 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111591 Nr: 2012-73.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MACHNIC MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DE CUIABA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13.138-MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT

 O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a 

análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do 

método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente 

aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV 

- resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões.É vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da 

perícia.Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.Fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo. As partes terão ciência 

da data e do local indicados pelo perito para ter início a produção da 

prova. Intimem-se as partes para comparecerem na data e local 

designado.Indefiro a produção de prova oral (testemunhal e depoimento 

pessoal) ante a absoluta prescindibilidade para esclarecimento dos pontos 

controvertidos.Intimem-se as partes e respectivos causídicos.Cumpra-se 

com urgência (META 2 – CNJ).Primavera do Leste (MT), 13 de junho de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172857 Nr: 6737-66.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:MT/17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realiza-se por carta do escrivão, encaminhada ao citando pelo correio, 

com aviso de recepção. É forma de citação real, posto que depende de 

efetiva entrega da correspondência ao citando (NCPC, art.248, §1º). (...) 

Impõe o código ao carteiro a obrigação de entregar a carta pessoalmente 

ao citando, de que exigirá assinatura no recibo (art.248, §1º) (...). Como o 

carteiro não dispõe de fé pública para certificar a entrega ou a recusa, se 

o destinatário se negar a assinar o recibo, a citação postal estará 

fatalmente frustrada e só restará ao autor renovar a in ius vocatio por 

mandado, cobrando ao citando as custas da diligência fracassada." 

Portanto, inobservada a forma prescrita em lei, com incidência direta sobre 
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o contraditório e ampla defesa, declaro nula a citação via postal.A citação 

deverá ser feita por mandado.Expeça-se o necessário. Cumpra-se na 

forma da lei.Primavera do Leste (MT), 13 de junho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29379 Nr: 1750-07.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADM. DE CARTÕES CRÉDITO 

S/C LTDA, FINANÇAS FINANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA - 

OAB:7058-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, Ricardo Malachias Ciconelo - 

OAB:OAB/SP 130.857

 Processo nº 1750-07.2004.811.0037 (Código 29379)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Luiz Antônio da Silva

Executados: Liderprime – Administradora de Cartões de Crédito LTDA. e 

Outro

Vistos etc.

Expeça-se alvará, na forma postulada (fls.465/474), mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Defiro a renovação da ordem de penhora online (fls. 465/474).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74680 Nr: 6999-26.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOURENÇO CARVALHO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT 12406-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:MT8922-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Processo nº 6999-26.2010.811.0037 (Código 74680)

Ação Revisional

 Requerente: José Lourenço Carvalho Souza

Requerido: Banco Finasa S/A

Vistos em correição permanente.

O autor, voluntariamente, assumiu a obrigação de pagamento das custas 

processuais, consoante acordo homologado por sentença, abdicando, 

portanto, de sua condição de beneficiário da Assistência Judiciária 

(183/184).

Assim, deve arcar com sua responsabilidade, sob pena de viabilizar 

acordos que visem excluir as custas processuais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 15 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124245 Nr: 6815-65.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE REIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e condeno a 

parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros e correção 

monetária a partir da sentença.Ratifico a tutela provisória.Em razão da 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional.Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 14 de junho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66854 Nr: 6643-65.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIAS RONALD BRAUN, BRIGITTE GRUNEMBERG 

BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 6643-65.2009.811.0037 (Código 66854)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Junias Ronald Braun e Outros

Executado: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento integral da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores anexo.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Às providências.

Primavera do Leste (MT), 19 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004189-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Primavera do 

Leste - MT, 25 de junho de 2018. Dados do Processo: Processo: 

1004189-80.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Urgente: Não. AUTOR: MARILSA 

APARECIDA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Pessoa(s) a ser(em) citada(s) Nome: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: Avenida Miguel Sutil, 7707, 
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Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo acima identificado, tem por finalidade a 

Citação de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, por todo 

o conteúdo do despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para responder, caso 

queira, a ação. E ainda, Intimação da decisão que determinou a realização 

de prova pericial médica, devendo realizar o pagamento dos honorários 

periciais no prazo de 05 (cinco) dias, bem como do prazo de 15 (quinze) 

dias para: I - arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; II - 

indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC) e será contado a 

partir da audiência de conciliação a ser designada após a perícia, caso 

nela não haja acordo. Atenciosamente, DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO PETRAZZINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o mandado de penhora foi distribuído para o Oficial de Justiça 

Elizeu Rangel Soares, o qual informou que a diligência depositada ser 

insuficiente para cumprimento do mandado, deste modo impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para complementar 

a diligência, no valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150358 Nr: 4557-14.2015.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA, DELSON 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:MT/6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Intime-se pessoalmente a requerente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, manifestar-se, dando prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113066 Nr: 3506-70.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERREIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei André Frison, Sestílio Segundo Frison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARCELO PILOTO MACIEL, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155948 Nr: 7153-68.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAUL ANTUNES MACEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100650 Nr: 175-17.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 Visto,

Intime-se a parte requerente para que se manifeste acerca das petições 

de p. 158 e 161, nos termos dos artigos 9 e 10, ambos do CPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174356 Nr: 7597-67.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GUGELMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT

 Visto,

Cuida-se de reclamação com pedido de tutela de urgência e danos morais 

manejada por Márcio Antônio Gugelmim contra Banco Bradesco 

Financiamentos S.A, todos qualificados.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o valor constante na 

negativação (p. 22) diverge do valor constante no depósito judicial (p. 46).

 Assim, nos termos do artigo 139 do CPC, converte-se o julgamento em 

diligência, devendo a autora no prazo de 5 (cinco) dias trazer os 

documentos que comprovem o seu direito, conforme alegado na inicial.

Decorrido o prazo, concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132114 Nr: 4486-46.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME FELICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, ELEN MARQUES SOUTO - OAB:73.109 

RJ, THAIS FATIMA DOS SANTOS CAMARGO - OAB:7.424 B

 Visto,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais 

com pedido de tutela antecipada proposta por Jayme Felici contra OI S.A, 

ambos qualificados.

Alega que necessitando realizar reparos em seu veiculo levou-o até numa 

concessionaria da cidade e no momento de realizar o pagamento de forma 

parcelada tomou conhecimento que havia restrição em seu nome. Informa 

que em consulta aos órgãos de proteção ao crédito constatou um débito 

no valor de R$ 4.691,02 (quatro mil seiscentos e noventa e um reais e dois 

centavos) cadastrado pela empresa requerida, referente ao contrato n° 

0000005026328330, sendo de seu total desconhecimento.

Aduz que não tem ou teve qualquer relação jurídica com a empresa 

requerida e que a inclusão da referida restrição é totalmente abusiva e 

ilegal, inexistindo qualquer titulo no valor indicado pela requerida.

Requereu tutela antecipada para que a empresa requerida efetuasse a 

exclusão do inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. No 

mérito pugna pela procedência da ação, a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais.

Junta documentos (p. 15/21).

Determinou-se a intimação do requerente para comprovar a 

hipossuficiência alegada (p.22), tendo apresentado documentos a p.23/32.

Recebeu-se a inicial, deferiu-se o pedido de tutela e determinou-se a 

citação da requerida e no mesmo ato deferiu-se o pedido de assistência 

judiciaria gratuita em favor da parte autora (p.33/34).

Citado, a requerida alega em preliminar prescrição e no mérito refuta os 

argumentos da inicial e pugna pela improcedência da ação (p.38/65).

Houve réplica (p.67/73).

As partes foram intimadas para informarem interesse em realização de 

audiência de conciliação, bem como se pretendem a produção de provas 

ou pelo julgamento antecipado (p.75), a parte autora requereu o julgamento 

antecipado do feito (p.78/81) e o requerido, quedou-se inerte.

É o relatório. Fundamenta-se. Decide-se.

O processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes, à medida 

que se cuida de matéria unicamente de direito, portanto, prescinde de 

produção de prova em audiência, nos termos do artigo 355, do Código de 

Processo Civil.

Quanto a preliminar de prescrição alegada pelo requerido, verifica-se que 

dispõem o artigo

 Não há outras preliminares a serem analisadas. Portanto, passa-se a 

análise do mérito.

Inicialmente a relação contratual estabelecida entre as partes enseja a 

aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, porque 

presente a figura da empresa de telefonia fornecedora de serviços de um 

lado e da parte autora consumidora de outro, sendo aplicável, 

especialmente, a norma que estabelece a inversão do ônus da prova 

como critério de julgamento da causa, quando possível - ao fornecedor 

dos serviços - a produção de prova destinada a refutar os argumentos da 

parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual, 

defere-se o pedido.

Evidente a vulnerabilidade como fator determinante para a caracterização 

do consumidor e consequente aplicação do regime jurídico da lei 

consumerista, consoante orientação do C. STJ (Recurso Especial n° 

476.428-SC).

A autora informa na exordial que não contratou os serviços da empresa 

requerida e que tentou resolver extrajudicialmente o problema, mas não 

obteve êxito.

O requerido, em sua contestação, alega que a autora contratou os 

serviços de telefonia via sistema SAC, mas não apresentou documentos.

Ocorre que a empresa requerida alegou fato impeditivo ao direito da 

requerente, na medida em que sustenta haver efetiva contratação do 

serviço de telefonia, o que justificaria a cobrança da divida e 

consequentemente a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Sucede que a requerida apresenta apenas uma imagem onde consta um 

programa de sistema de atendimento ao cliente, com a data de contratação 

do serviço de telefonia. Afirmou que ao habilitar a autora realizou uma 

análise minuciosa em seus cadastros, no entanto, não apresenta qualquer 

documento que apresente a contração do serviço, não fazendo prova da 

manifestação de vontade da requerente.

De acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova 

incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor.

Nessa seara, cabia ao requerido demonstrar a contratação hígida e sem 

irregularidades dos serviços contratados pelo autor, conforme preceitua o 

art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor: São direitos 

básicos do consumidor: - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Assim, considerando a responsabilidade dela pela inserção indevida do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes.

Quanto ao dano moral entende-se que também está configurado. É 

evidente o abalo psicológico causado a autora que sofreu 

constrangimento e ficou impossibilitada de efetuar compras em seu nome, 

conforme dispõem o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o fato de a inclusão Serasa e no SPC, de modo indevido, 

segundo a jurisprudência caracteriza dano moral “In Re Ipsa” ou 

presumido.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: TJ-MT - Apelação : APL 00001519720158110085 27223/2017- 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação 

do serviço pela apelante, bem como pelos transtornos gerados em 

decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 27223/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 

20/04/2017).

 No tocante ao quantum devido, o valor da indenização decorrente de 

danos morais deve ser fixado de maneira equitativa e moderada, 

observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor 

como instrumento de captação de vantagem.

Assim, fixa-se a indenização em R$ 6.000,00 (dois mil reais), por entender 

que o referido montante é suficiente no presente caso e atende aos 

parâmetros de proporcionalidade.

DISPOSITIVO:

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente a ação com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, condenando o requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 6.000,00 (dois mil reais), com correção 

monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do 

STJ.

Condena-se o requerido ao pagamento de custas processuais, despesas 

processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com base no art. 82, §8º, e art. 85, ambos do Código de 

Processo Cível.

Com o trânsito em julgado, observadas às formalidades legais, 

arquivem-se.

Publicada e registrada pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54324 Nr: 1339-22.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Visto,

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta, proposta 

por DU Pont do Brasil S.A – Divisão Pioneer Sementes em desfavor de 

Valdemiro Gheno.

Homologou-se o acordo realizado pelas partes e no mesmo ato 

determinou-se a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo 

(p. 139).

O exequente informou foi integralmente cumprido (p. 139).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 O acordo traçado extrajudicialmente p. 133/137, encerra o mérito da ação 

e a mora da ré.

A satisfação da obrigação ou acordo que desintegre a mora e seus 

efeitos, impõe a extinção desta ação, com resolução do mérito, ressalvado 

à autora, se porventura em nova mora contratual incorrer a parte ré, o 

direito de ingressar com nova ação.

Fortes nesses fundamentos, ante o pagamento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, dê-se 

baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 5787-72.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, Joana Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MÁRCIO DE BARROS 

- OAB:, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 

13.994-A, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT 13.994-A, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 

2680, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:RO/2484, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5106 Nr: 246-73.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, ANTENOR 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Visto,

Trata-se ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

interposto por IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. em face da 

ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR e ANTENOR SANTOS ALVES, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Operou-se a preclusão quanto ao direito a nova avaliação (p. 255/257) e 

foi homologada a avaliação (p. 211/219), bem como determinou-se a 

realização de leilão público.

Agravada a decisão, indeferiu-se a liminar vindicada, desprovendo-se o 

recurso (p. 277/279).

 Em suas razões, o executado ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR requer 

o chamamento do feito a ordem e pugna pela redução da penhora, a 

existência de ônus reais/hipotecas/omissão no edital, necessária 

intimação de credores/interesse da UNIÃO (p.283/286).

Ao final, requer o cancelamento da hasta publica.

É o breve relato. Decide-se.

A irresignação do executado não merece prosperar, uma vez que os 

pedidos por ele formulados já foram objeto de análise (p. 255/257), que 

inclusive foi confirmado no recurso de agravo de instrumento n° 

1013146-21.2017.8.11.0000. Nesse contexto, indefere-se o pedido de 

cancelamento do leilão.

Mantenha-se a praça designada nos autos às p. 281.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 4819-71.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILBERTO CAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056, SHEILA 

CAROL CHRIST - OAB:29182/PR

 Visto,

Trata-se de Embargos à Execução manejada por Gilberto Caires contra 

Delta Fertilizantes Ltda, ambos qualificados.

Aduz que sofre execução (id. 35884) embasada em duas duplicadas no 

valor de R$ 60.723,00 (sessenta mil, setecentos e vinte e três reais), ante 

seu inadimplemento desde o dia 30 de abril de 2005.

Requer a extinção da ação sem resolução de mérito, pela impossibilidade 

jurídica do pedido, uma vez que as duplicatas são inexigíveis e requer a 

desconstituição de título de crédito, por falta dos requisitos exigidos por 

lei, pois nelas não há comprovante da remessa ao sacado para aceite e 

também não há protesto.

No mérito, pede a procedência da ação, desconstituindo/anulando as 

duplicatas da ação executiva, com a condenação do embargado por 

litigância de má-fé, pagamento das custas processuais e honorários.

Junta documentos (p.24/61).

Em impugnação, o embargado refuta os argumentos da exordial e pugna 

pela improcedência da ação. Junta documentos (p.75/104).

Houve réplica (p.105/110).

Designou-se audiência de conciliação (p.115), que restou infrutífera, 

ocasião que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, pois 

não possuem outras provas a produzir (p.116/118).

É o relatório. Fundamenta-se. Decide-se.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a resolução da controvérsia 

prescinde da produção de outras provas.

A preliminar de carência da ação, por impossibilidade jurídica do pedido 

confunde-se com o mérito da ação, de modo que com ele será apreciada.

Os embargos à execução constituem-se ação autônoma que busca 

impugnar efetivamente a execução forçada. O objetivo dos embargos é 

impugnar os elementos que são trazidos na execução forçada. E isso se 

dá por diversas formas.

De acordo com art. 917, do Código de Processo Civil, nos embargos à 

execução, o executado poderá alegar a inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; 

excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; retenção por 

benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega 

de coisa certa; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento.

Todavia, independente do tipo de procedimento, caberá tanto ao autor 
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como para o réu a prova dos fatos alegados, havendo, destarte, a 

bipartição do ônus da prova, a qual vem elencada no artigo 373 do Código 

de Processo Civil.

As duplicatas são títulos executivos causais, cuja emissão deve decorrer 

de compra e venda mercantil ou prestação de servidos, cuja norma de 

regência é a Lei n. 5.474/68. Para que tenha força executiva, a duplicata 

deve conter aceite (independente de protesto) e, quando desprovida de 

aceite, exige cumulativamente que tenha sido protestada e se apresente 

documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, 

conforme determina o art. 15, II, da referida Lei, in verbis:

A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de 

conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos 

extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando 

se tratar: (...) II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, 

cumulativamente: a)haja sido protestada; b)esteja acompanhada de 

documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.

No presente caso, em relação à exigibilidade das duplicatas mercantis de 

n.2923237708 e n.2923237690, o embargante alega que não possuem os 

requisitos legais para sua cobrança.

Verifica-se que as duplicatas (p.19) referem-se às notas fiscais n. 

016842 e 017166, cujos valores são de R$28.080,00 e R$32.643,00, 

respectivamente (p.21/22).

 A nota fiscal de n.017166, cujo valor é de R$32.643,00, refere-se a 39 

toneladas do produto nela descrito e a de n. 016842, cujo valor é de 

R$28.080,00, refere-se também a 39 toneladas do produto nela descrito, 

sendo que ambas possuem endereço de entrega, n. de inscrição do 

produtor (comprador) e sua assinatura.

Além disso, o pedido para transporte de produtos feito pela requerida, 

empresa Waldow Transp. Com. Ltda, demonstra que os produtos a serem 

transportados são os mesmos das notas fiscais assinadas pelo 

embargante, inclusive equivalendo-se na quantidade e valores, soma-se a 

ainda o ticket de pesagem do veículo que transportou os produtos 

descritos no pedido, comprovante de entrega do produto descrito na nota 

fiscal n.016842, recebido e assinado em 29 de outubro de 2004, e a 

autorização dada pelo requerente para carregamento do produto 

correspondente à nota fiscal n.017166.

Vê-se que o pedido dos produtos descritos nas notas fiscais acima 

descritas foi feito e assinado pelo requerente, inclusive com o endereço 

para entrega e valores equivalentes aos demais documentos citados.

Destaca-se, ainda, que apesar da embargada não estar executando os 

cheques pré-datados (p.22/23), estes correspondem ao valor da dívida e 

ambos estão carimbados pela empresa de transporte do embargante.

Estranhamente o embargante aduz que o embargado não comprovou o 

protesto, ocorre que em 02/06/2005, antes da distribuição da execução, 

ele interpôs medida cautelar de sustação de protesto (id. 33659), 

referente estas mesmas duplicatas, tendo sido a priori deferida a liminar, 

mas, no mérito, foi julgada improcedente, com a revogação da medida, 

assim como também julgou-se improcedente a ação de declaratória de 

nulidade de títulos c/c perdas e danos (id. 34226).

É certo que as duplicatas não foram aceitas pelo embargante, contudo, 

não há dúvidas que o negócio jurídico realmente existiu. Portanto, 

comprovada à entrega das mercadorias, não há qualquer vício formal 

referente ao título cambial, mostrando-se legítima a emissão das duplicatas 

sem aceite e, no caso, sem o correspondente pagamento dos títulos, ora 

protestados.

Nesse sentido, cita-se entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO 

PRODUTO – TÍTULO PROTESTADO – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a execução de duplicata 

que preenche os requisitos legais, mesmo que desprovida de aceite. Na 

hipótese estão presentes todos os requisitos do título executivo, quais 

sejam, a liquidez, certeza e exigibilidade, motivo pelo qual rejeita-se os 

embargos opostos pelo executado. O valor arbitrado na sentença a título 

de honorários é elevado se comparado a vantagem econômica a ser 

aferida pela parte autora, demonstrando-se desproporcional, de maneira 

que deve ser reduzido. (Ap 179671/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS SEM ACEITE – 

PROTESTOS – NOTAS FISCAIS ASSINADAS – TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL – LEI Nº 5.474/68. A petição inicial do processo de 

execução que a Apelada move em face da Apelante está devidamente 

instruída com as notas fiscais, os comprovantes de recebimento das 

mercadorias, os protestos por indicação e as duplicatas (fls. 42/57 e 

62/64). Assim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 15, da Lei nº 

5.478/68, não há que se falar em falta de título executivo extrajudicial, 

devendo a r. sentença ser mantida. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

I M P R O V I D O .  ( T J - S P  1 0 0 1 3 5 0 6 0 2 0 1 4 8 2 6 0 2 7 8  S P 

1001350-60.2014.8.26.0278, Relator: Eduardo Siqueira, Data de 

Julgamento: 22/08/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/08/2017).

Diante esse quadro, impõe-se a improcedência dos embargos, por se 

tratar de titulo extrajudicial que preenche os requisitos legais.

 DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga improcedente os Embargos 

à Execução manejado por Gilberto Caires contra Delta Fertilizantes Ltda, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Condena-se a parte requerida/embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais suportadas pelo autor, bem como em honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa 

atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, nada sendo postulado, arquive-se, com as 

anotações e cautelas de costume.

Translade-se cópia da presente sentença ao processo id. 35884. 

Publicada e registrada pelo Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 5161-87.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEROLDES BAHR NETO - 

OAB:23.432/PR, LUCIANA CWIKLA - OAB:29358/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LEONARDO COSTA NICOLINO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 35884 Nr: 3898-54.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056, SHEILA 

CAROL CHRIST - OAB:29182/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Vistos,

Defere-se parcialmente o pedido de p. 150.

Realizou-se a busca de veículos, junto ao Sistema RENAJUD (restrição 

judicial), mas restou infrutífera, conforme documento anexo.

 Quanto pedido de pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis, 

indefere-se o pedido, pois cabe ao exequente o ônus de diligenciar a 

procura de bens penhoráveis em nome do devedor.

Intime-se o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106875 Nr: 5961-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRONII KILIN, FEODOT KILIN, VERA 

PIATKOVA KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETTO - 

OAB:8.348/MT, LUCIANA SEZANOWSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:OAB/PR 3439, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - 

OAB:PR/25.276, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, 

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por Banco 

CNH CAPITAL S.A em desfavor de SAFRONII KILIN, FEODOT KILIN E VERA 

PIATKOVA KILIN.

Homologou-se o acordo realizado pelas partes e no mesmo ato 

determinou-se a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo 

(p. 45).

O exequente informou foi integralmente cumprido (p. 51).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 A satisfação da obrigação ou acordo que desintegre a mora e seus 

efeitos, impõe a extinção desta ação, com resolução do mérito, ressalvado 

à autora, se porventura em nova mora contratual incorrer a parte ré, o 

direito de ingressar com nova ação.

Fortes nesses fundamentos, ante o pagamento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, dê-se 

baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 52006 Nr: 7438-42.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GALBIER TAVARES, PAULO 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FREITAS 

DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 Vistos,

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, a qual foi frutífera, conforme documentos anexos.

 Cumpra-se integralmente a decisão de p.34/35.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146227 Nr: 2633-65.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI COMÉRCIO DE PISOS E ACABAMENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:MT 6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAÚJO - 

OAB:2.909/MT, SÍLVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 Processo nº 2633-65.2015.811.0037 - Código: 146227

Requerente: Zeferino & Cia Ltda-ME

Requerido: Giseli Comércio de Pisos e acabamentos LTDA-ME

 Visto,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Zeferino 

& Cia Ltda-ME contra Giseli Comércio de Pisos e Acabamentos LTDA-ME, 

ambos qualificados.

Aduz que foi notificada pelo 2° Ofício Notarial e Registral sobre o 

apontamento da duplicata mercantil n 042161/4, no valor de R$ 1.195,00 

(mil cento e noventa e cinco reais).

Informa que se trata de uma duplicata simulada, porque nunca existiu 

transações comerciais entre requerente e requerido.

Afirma que não deu motivos para o apontamento do referido protesto e 

que o título foi pago pelo próprio emissor.

Junta documentos (p. 09/14).

A requerida apresentou contestação em que alega preliminarmente a 

inexistência do protesto e o dano moral (p. 17/33).

 Designou-se audiência de conciliação (p.43).

A requerente refuta a preliminar e pugna pela procedência da ação em 

todos os seus termos (p. 41/42).

Audiência de tentativa de conciliação, que restou infrutífera 

constatando-se a ausência das partes (p.46).

É o relato. Decide-se.

O processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes, à medida 

que se cuida de matéria unicamente de direito, portanto, prescinde de 

produção de prova em audiência, nos termos do artigo 355, do Código de 

Processo Civil.

Quanto a preliminar de inexistência de protesto, verifica-se na 

contestação que ao tomar conhecimento da emissão da duplicata 

equivocada, imediatamente o requerido retirou o titulo extrajudicial do 

Serviço Notarial de Protesto, cujo apontamento de protesto não chegou a 

se consolidar (consulta de p. 38).

Não há outras preliminares a serem analisadas. Passa-se, então, à análise 

do mérito.

No caso, pretende a requerente a condenação em danos morais ante a 

cobrança do valor descrito na duplicata emitida pela requerida de n° 

042161/4, protocolo n° 188031, no valor originário de R$ 1.303,50 (p. 

12-v).

Entretanto, não se verifica a existência de abalo moral, no caso, por 

ausência de prova de danos extrapatrimoniais.

É assim, porque a requerente não produziu prova alguma de prejuízos em 

decorrência da emissão indevida da duplicata impugnada no presente 

feito, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, cingiu-se a demonstrar apenas o apontamento dos 

títulos para protesto (p. 12-v), e não há nada que indique a efetivação do 

protesto em si, o que, de acordo com entendimento jurisprudencial, não é 

suficiente para configurar o dano moral presumido, ou in re ipsa, uma vez 

que não há publicidade no mero apontamento para protesto.

 Nesse sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO DE ANULAÇÃO E 

SEQUESTRO DE TÍTULO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO MANDATO. 

ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. DANO 

MORAL. MERO APONTE. SEM PROTESTO. INOCORRÊNCIA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção da ação 

cautelar de sustação de protesto e da ação de anulação e sequestro de 

título, relativamente ao banco demandado, reconhecendo sua ilegitimidade 

passiva, e de parcial provimento de ambas as ações. Consoante as 

exordiais, o banco demandado emitiu duplicata, sem causa, devendo ser 

declarada nula, postulando, o autor, além do cancelamento do protesto, 

indenização por dano moral. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - Na qualidade de simples mandatário do portador do título 

cuja transferência ocorreu via endosso mandato, o banco réu não é 

ilegítimo para figurar no polo passivo das ações, mormente inexistindo 

qualquer alegação de excesso no desempenho do mandato. Precedentes 

desta Câmara. Ilegitimidade passiva mantida. DANO MORAL - Tem-se que 

o protesto não foi consumado, tendo sido a autora apenas intimada do 

envio do título a protesto, circunstância que não caracteriza a ocorrência 

de dano moral indenizável. Consabido que a comunicação do aponte não é 

ato tornado público, não ensejando, de consequência, qualquer presunção 

da existência de danos. De maneira que não se poderia prescindir de 

segura demonstração nos autos acerca das consequências ou 

desdobramentos gravosos do ato. Assim, ausente o efetivo protesto ou 

qualquer outra circunstância que caracterize situação passível de 

indenização, tem-se que a autora experimentou mero dissabor e 

contrariedade, mas não foi abalado em sua honra objetiva. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível nº 70063015838, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel.: Des. Sylvio José Costa da Silva 

Tavares)” [g.n].
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“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA INEXISTENTE. PROTESTO E 

INSCRIÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA NÃO EFETIVADOS. DANO À ÍNDOLE 

EXTRAPATRIMONIAL NÃO CARACTERIZADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. I. 

Recebimento de cobrança indevida, a qual não foi encaminhada a protesto 

ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito. II - Não caracteriza a 

ocorrência de dano moral o mero aponte do título, sem efetivação concreta 

do protesto do título. Inexistência de prova de danos à índole 

extrapatrimonial da parte autora. III - Diante da reforma da sentença, 

encargo sucumbencial alterado. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70068552843, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker)”. [g.n].

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça é unanime no sentido de que, nos 

casos em que pessoa jurídica reclama a indenização por danos morais, 

estes devem ser efetivamente demonstrados.

 Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. - Recurso especial interposto em 

19/05/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. - Ausentes os vícios 

do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. - O reexame 

de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. - Para a pessoa 

jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa 

natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma 

decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de 

demonstração do prejuízo extrapatrimonial. - Na hipótese dos autos, não 

há demonstração apta de prejuízo extrapatrimonial alegadamente sofrido 

pela recorrida. - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido. (STJ - REsp 1497313/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017)”.

Dessa forma, considerando que não resultou demonstrada a existência de 

danos morais (por falta de prova de lesão passível de indenização), o 

pedido deduzido na inicial não deve ser acolhido.

Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz resolve o mérito da ação e julga 

improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Condena-se a requerente nas custas e despesas processuais, bom como 

em honorários advocatícios no valor de 20% do proveito econômico 

pretendido.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e cautelas de 

costume.

Publique-se e registre-se pelo sistema Apollo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160330 Nr: 558-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBERTO SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAUL ANTUNES MACEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171700 Nr: 6047-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEHTLIN MAPIE PERÃO - 

OAB:OAB/MT 22.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Maicon Pretto, Cpf: 02332591125, 

Rg: 1524110-6 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), autônomo, Endereço: 

Rua Arrimo, Nº 242, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:A exequente é credora do executado na wuantia de R$ 

7.000,00 ( sete mil reais ), representada pela nota fiscal, pelas duplicatas 

e demosntrativos de débitos vencidos em 10/12/2015 e 10/01/2016, que 

com atualização monetária perfazem o valor total, de R$ 9.471,48 ( nove 

mil, quatrocentos e setenta e um reias e quarenta e oito centavos)

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 36704 Nr: 4663-25.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RUELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICIANE STACHELSKI SAUGO, MARCOS 

AUGUSTO DOS PASSOS PEREIRA, ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA, ITAÚ 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT, 

LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT 13431-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:9171-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o laudo de avaliação de p. 612, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 209985 Nr: 4132-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO JORGE JANJACOMO, RENE JANJACOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a Carta Precatória não preenche os requisitos do art. 260 

do CPC, ante a ausência da procuração, deste modo, nos termos da 

Ordem de Serviço nº 001/2007, art.2º, inciso IV, letra d, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de solicitar ao Juízo Deprecante o 

necessário para o cumprimento da Carta Precatória, INTIMO também a 

parte autora, para providenciar o pagamento da diligência para citação do 

executado, nos termos do Provimento 007/2017-CGJ, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159637 Nr: 241-21.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METSO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO AUGUSTO LEITE DA 

SILVA - OAB:MG 126.005, Marco Antônio Corrêa Ferreira - 

OAB:OAB/MG 1445-A, ROSA MARIA POZZER ROTILI - OAB:MT/14.441

 (...)Urge consignar, que a revogação da tutela concedida demonstra-se 

adequada somente quando comprovado que inexistem os requisitos para 

a sua concessão.Vê-se que, na hipótese, não há provas suficientes de 

que a tutela mereça ser revogado, não se desincumbindo a recorrente do 
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ônus que lhe impõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil:Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito (...).Por conseguinte, cabia ao requerido comprovar que os 

requisitos autorizadores para concessão da tutela deixaram de existir, 

repita-se, não foi evidenciado. Inexistem, portanto, provas concretas e 

cabais que evidenciem o desaparecimento dos requisitos que ensejaram o 

deferimento do pedido liminar, razão pela qual, indefere-se o pedido de 

reconsideração da decisão.Em relação à matéria de fato, fixa-se como 

pontos controvertidos, aqueles delineados na petição inicial e na peça de 

contestação.Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente 

(p.160/164).Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, 

designa-se audiência de instrução para o dia 16/10/2018, às 16h00min, 

sem prejuízo de nova tentativa de conciliação.Consigne às partes que 

suas ausências implicarão na presunção de confissão dos fatos contra 

elas alegados, caso não compareçam ou se recusem a depor (art. 385, 

§1º do CPC).Frisa-se que a parte requerida já apresentou rol de 

testemunhas à p.84/85.Fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para que a parte 

requerente apresente rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de 

Processo civil).Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 206435 Nr: 2667-35.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METSO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AUGUSTO LEITE DA 

SILVA - OAB:MG 126.005, LEONARDO AUGUSTO GONÇALVES DIAS - 

OAB:MG 154.674, Marco Antônio Corrêa Ferreira - OAB:OAB/MG 

1445-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Metso Brasil Indústria e 

Comércio Ltda. contra Comércio e Indústria Brasileira de Estruturas 

Pré-Moldadas Ltda., ambos qualificados.

Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC).

Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se 

o dia 23/08/2018, às 16h20min, para sessão de conciliação (art. 165, do 

NCPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”.

 Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

data da audiência.

Caso as partes não tenham interesse na composição consensual, 

deverão manifestar-se expressamente, cabendo à parte requerida 

manifestar seu desinteresse por meio de petição apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão 

designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC.

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a sessão designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Via assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício.

 A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da 

petição inicial e dos documentos.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122555 Nr: 5094-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, MARILSON MENDES 

RIBEIRO - OAB:16108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126308 Nr: 8870-86.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNEWS SITE DE NOTÍCIAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Santos Malhado - 

OAB:OAB/MT 15.140, Christian Eduardo Gomes de Almeida - 

OAB:OAB/MT 8.303, Fernanda Carvalho Baungart - OAB:OAB/MT 

15.370, Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro - OAB:OAM/MT 15.074, 

Ricardo Gomes de Almeida - OAB:OAB/MT 5.985

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente fwito, com a finalidade de intimar a parte autora 

para manifestar sobre a devolução da Carta de Intimação encaminhada ao 

autor, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179314 Nr: 10268-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, 

Stéfani Paula Vimercati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os embargos de declaração, fls. 39/46, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111853 Nr: 2298-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110000 Nr: 322-09.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 773,20 

(setecentos e setenta e três reais e vinte centavos), taxa judiciária no 

valor de R$ 797,72 Setecentos e noventa e sete reais e setenta e dois 

centavos), bem como a diligência do Oficial de Justiça para citação dos 

executados, nos termos do Provimento 007/2017-CGJ, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29666 Nr: 1849-74.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA QUISTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136073 Nr: 7627-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOSMA REUTOW, SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17516 Nr: 2393-67.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Certifico que o comprovante da diligência não acompanhou a petição 

protocolada em 27/03/18, conforme noticiado pela autora, deste modo, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar o 

depósito da diligência, para expedição de mandado de avaliação, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117260 Nr: 7934-95.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E SARAIVA DE JESUS LTDA - ME, 

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, FÁTIMA CAMPOS BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 

5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os novos endereços dos executados, p. 80/82, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29814 Nr: 2121-68.2004.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140514 Nr: 10518-67.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MARODIN - ME, JAIR MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os novos endereços dos executados, p. 105/108, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18167 Nr: 268-92.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENAR MÓVEIS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139757 Nr: 10124-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA PRATA CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA, DJALMA DOS SANTOS DAMIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora, avaliação e intimação-, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37500 Nr: 83-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO, ESPÓLIO DE 

LÍRIO ROSSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, AMAURI CARLOS ERZINGER - OAB:9687-PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 148770 Nr: 3754-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUSTÁQUIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA 

SILVA, FERNANDA MONTANHER MILEO, WEBSTER FERNANDES DA 

SILVA, WILMA INEIS RODRIGUES FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ALVES AMORA - 

OAB:MT 20.032, JANAINA ROSSAROLLA BANDO - OAB:12951/MT, 

Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171045 Nr: 5716-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17772 Nr: 2624-94.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULCHING SIX DO BRASIL - IND. E COM. DE 

CORRETIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

OSVINO BAZOTTI, GEMA ANSELMINI BAZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Augusto Grellert - 

OAB:OAB/PR 38.282, DEMÉTRIO BEREHULKA - OAB:13822, JOEL 

FERREIRA LIMA - OAB:24350/PR, MARCIA REGINA DOS SANTOS 

MACHADO - OAB:44.237/RS, PAULO HENRIQUE BEREHULKA - 

OAB:356640 -PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da Carta de Intimação encaminhada ao 

executado, com a anotação de "mudou-se", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167966 Nr: 4221-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SACHET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131313 Nr: 3829-07.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, FERDINANDO MELILLO - OAB:42.164-SP, JAMIL 

ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT/8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176264 Nr: 8667-22.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MIEZERSKI, Sabrina Lopes 

Testa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:MT/19369/O, 

RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls.44/77, bem como petição de p. 79/81, 

no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155154 Nr: 6820-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122463 Nr: 5002-03.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAFAREL E CIA LTDA- ME, ALVADI TAFAREL, 

VOLNIR TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:MT 12.553, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3722, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:MT/9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) diasmanifestar sobre a devolução da citação encaminhada ao 

requerido Alvadi Tafarel, com anotação de "não procurado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176830 Nr: 8960-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 185652 Nr: 1841-43.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIEGO KIRST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:MT/9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72472 Nr: 4787-32.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPSOL YPF BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS FILIPAK LTDA-ME, ALBERTO SOARES 

PIMENTEL, PAULO HENRIQUE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GHAZI - OAB:70771 

RJ, CRISTINA DREYER - OAB:MT. 9.520, GUILHERME BARBOSA 

VINHAS - OAB:112693 A RJ, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:MT/ 18.182-A, TATINA FERNANDES SANTOS BAZENGA - 

OAB:SP/260.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 103320 Nr: 2398-40.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITROBRAS IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FERNANDA SASON 

LENZI - OAB:35.331/PR, EDGAR LENZI - OAB:28579/PR, HAMILTON 

MAIA DA SILVA FILHO - OAB:42193, HELTON KRAMERLUSTOZA - 

OAB:42.175/PR, SELMA PACIORNIK - OAB:37.738/PR, WILLIAN 

MOREIRA CASTILHO - OAB:32557/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da decisão de p. 114, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 70487 Nr: 2796-21.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGEA OLIVEIRA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, 

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23546/O, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presnete feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a carta de intimação de p. 103, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129646 Nr: 2433-92.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JORGE HENDGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o pedidido de julgamento antecipado, conforme p. 

156/164, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002410-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002410-90.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 18.075,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: EDINILSON FRANCISCO DOS SANTOS Parte Ré: 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PEDIDO DE AUXÍLIO – DOENÇA C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por EDNILSON FRANCISCO DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador lombalgia com 

irradiação para membro inferior direito, escoliose e espondiolistese [L-5 e 

S-1], impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki – 

Ortopedista, AV PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT. Telefones: 65-3054-7075 e 65-981001090. E-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de abril 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002452-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY FILGUEIRA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002452-42.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)]. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada por ROSE 

MARY FILGUEIRA SALES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a 

tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 17/07/2018 às 14:30. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 21 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002564-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002564-11.2018.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ANULAÇÃO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE /MT, todos qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é pessoa jurídica de direito privado e que recebeu uma 

reclamação de um consumidor perante o PROCON, sendo que o referido 
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comprador teria adquirido um guarda-roupas, marca pratik, 03 (três) 

portas, cor espelhado, no valor de 759,00 (setecentos e cinquenta e nove 

reais) e alegou que foi informado de que a montagem seria gratuita, mas 

que, na época da montagem, apontou que algumas peças estavam 

danificadas. Diante dessa reclamação, foi arbitrada multa no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) e, assim, requereu, em sede de tutela 

antecipada, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada 

pelo PROCON, bem como o protesto, a inscrição da multa em dívida ativa e 

no cadastro negativo dos fornecedores do PROCON por este débito. No 

mérito, pugnou pela procedência dos pedidos para reconhecer a nulidade 

da multa ou, subsidiariamente, pela diminuição do valor da multa. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada 

caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser 

analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática normativa 

vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que 

a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de 

Evidência: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, que prevê: "A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Complementando 

o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe 

acerca do pedido de tutela antecipada: "Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo". Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, 

NÃO vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela de urgência, eis que o direito invocado nos autos não 

se encontra suficientemente demonstrado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se a parte requerida, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do mesmo diploma legal. 

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo a parte requerida 

considerada revel. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de abril de 2018. - Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002937-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002937-42.2018.8.11.0037. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDIR MOREIRA DOS 

SANTOS Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA 

C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

VALDIR MOREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de lombalgia crônica e artrose coluna lombar, 

impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki – 

Ortopedista, AV PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT. Telefones: 65-3054-7075 e 65-981001090. E-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002582-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE GOMES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002582-32.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 8.694,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS]. Vistos. 

Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada 

comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003039-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ADILES CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003039-64.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ADILES CADORE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE ajuizada por ADILES CADORE em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 17/07/2018 às 15:30. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002807-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO OAB - PR28857 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002807-52.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 30.122,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento 

das custas processuais da distribuição. Assim, determino o recolhimento 

das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003289-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MACHNIC (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003289-97.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: JAIRO MACHNIC 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Ressai dos autos que 

a parte requerente pugna pela distribuição do presente feito por 

dependência aos autos de número 5645-97.2009.811.0037. Todavia, a 

ação executiva indicada tramita fisicamente, através do Sistema Apolo. É o 

breve relato. Decido. Impende ressaltar que o protocolo é de 

responsabilidade do peticionante. Contudo, a execução principal tramita de 

forma física, devendo o referido pedido ser protocolado da mesma 

maneira, dentro da própria execução. Assim, não há como o processo 

prosseguir, por estarem ausentes os pressupostos de admissibilidade. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003328-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BISPO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003328-94.2018.8.11.0037. AUTOR: VALDECI BISPO BARROS RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação 

no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte requerente, nomeio o Dr. Leonardo 

Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na Avenida PROF TEREZA 

LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 

65-3054-7075 e 65-981001090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 
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consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Sem prejuízo, intime-se o INSS para que 

junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 31/6121289663, 

conforme pleiteado pelo requerente, no prazo de 30 (trinta) dias. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003646-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FLESCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003646-77.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIO FLESCH RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PEDIDO DE AUXÍLIO – 

DOENÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por MARIO FLESH em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de transtorno 

do disco cervical com radiculopatia, radiculopatia, espondilose, 

transtornos internos dos joelhos, gonartrose (artrose do joelho), dor 

articular e lumbago com ciática, impedindo-a de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código 

de Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, 

nomeio o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki – Ortopedista, AV PROF TEREZA 

LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT. Telefones: 

65-3054-7075 e 65-981001090. E-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003645-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUELY CRISTINA FERNANDES NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003645-92.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MONIQUELY CRISTINA FERNANDES NEVES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/ TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA ajuizada por MONIQUELY CRISTINA FERNANDES NEVES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de lúpus 

erimatoso sistêmico e outras patologias decorrente desta, impedindo-a de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), 

com as advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. 

Júnior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, médico, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 
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referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de junho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003273-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003273-46.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - ME REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizado por AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ, devidamente qualificado nos 

autos. Narra a parte autora, em síntese, que, em setembro de 2016, 

realizou uma negociação de permuta com a empresa C. DO CARMO 

LOPES-ME, sendo que a empresa daria 3100 toneladas de fertilizantes em 

troca de 60.000 sacas de soja, as quais seriam entregues pela autora, 

gerando as notas fiscais 337, 338, 339 e 340 como garantia de 

compromisso. Alega que a empresa C. DO CARMO LOPES-ME tinha o 

compromisso de entregar os fertilizantes até o dia 15.11.2016, o que não 

ocorreu, tendo a parte autora buscado outros fornecedores, cancelando, 

dessa forma, o negócio de permuta. Relata que foram emitidas 

erroneamente outras notas fiscais, as quais foram importadas pela 

contabilidade sem a checagem de recebimento dos produtos. Em razão 

disso, aduz que o ESTADO DE MATO GROSSO lançou o débito fiscal no 

valor de R$ 2.729.371,02 contra a parte autora, com prazo de 30 dias para 

pagamento. Assim, sob a alegação de que não é legitimada para 

responder pelo crédito tributário, ainda que solidariamente, requer a 

imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, bem 

como autorização para emissão de Certidão Positiva com efeito Negativa. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: "A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: "Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo". Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato - presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. À 

respeito objeto da demanda, e diante da existência de indícios de boa-fé 

da parte autora, não se mostra adequado efetuar a autuação fiscal, de 

forma solidária, por infração cometida por empresa emitente de nota fiscal 

cujo documento não corresponde com a operação ou prestação realizada. 

Sobre o assunto: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. 

TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA 

NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE 

DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. 1. O comerciante de 

boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa 

vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o 

aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, 

uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, 

porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a 

partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl 

nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, 

julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; 

REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 

556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, 

Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 

16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, 

Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, 

Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 

06.04.1998). 2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na 

exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da 

documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja 

verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à 

espécie, o artigo 136 do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em 

contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária 

independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, 

natureza e extensão dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao 

alienante). 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: “[…] os demais 

atos de declaração de inidoneidade foram publicados após a realização 

das operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas 

inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS 

devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 

35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes 

de pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas 

inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, 

como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes”. 4. A boa-fé 

do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a 

celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma 

vez caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS. 5. O 

óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência 

especial fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara 

administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o 

que afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo em vista o 

teor do artigo 136, do CTN. 6. Recurso especial desprovido. Acórdão 

submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 

(REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14-4-2010, DJe de 27-4-2010). TRIBUTÁRIO. TRANSPORTADOR E 

RESPONSABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. DATA DE EMISSÃO, 

DATA DE SAÍDA E DISCREPÂNCIA RELATIVAMENTE À QUANTIDADE DAS 

MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EMITENTE. O 

transportador não pode responder pelo conteúdo das declarações 

contidas nos documentos fiscais emitidos por vendedor ou adquirente, 

cabendo-lhe, quando muito, responsabilidade por infração formal. Flagrada 

discrepância na quantidade de mercadorias transportadas, a 

responsabilidade pelo cometimento da infração à legislação tributária é 

exclusiva do emitente das notas fiscais, não se... (TJ-RS - AC: 

70047034764 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de 

Julgamento: 28/03/2012, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012). Ante o exposto, 

presentes os requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para 

suspender a exigibilidade do crédito tributário supramencionado, referente 

ao NAI 10425000072018118, bem como determinar a emissão de Certidão 

Positiva com efeito Negativa, se por outro motivo não estiver impedida a 

parte autora. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do mesmo diploma legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53267 Nr: 6895-39.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOAGRO CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TECNOAGRO CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ: 03869333000140. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/12/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de TECNOAGRO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Alvará de funcionamento., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5815/2005, 

6057/2005, 6361/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.439,26

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 3751 Nr: 870-25.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114229 Nr: 4757-26.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO JOSÉ VENDRUSCULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169406 Nr: 4987-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILDA TERESINHA SOSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar pareceres ou documenos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54858 Nr: 2460-85.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 4368-41.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ANTONIA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161395 Nr: 1002-52.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126986 Nr: 9519-51.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERI GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar pareceres ou documenos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127004 Nr: 9537-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE TEIXEIRA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar pareceres ou documenos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163296 Nr: 1820-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMIRENE ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar pareceres ou documenos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163644 Nr: 2044-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANTONIO GIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar pareceres ou documenos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174342 Nr: 7585-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA QUEIROZ DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar pareceres ou documenos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129848 Nr: 2605-34.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar pareceres ou documenos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68587 Nr: 897-85.2010.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO AURY DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121625 Nr: 4135-10.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA MARIANO DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar impugnação a contestação 

apresentadoapela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122644 Nr: 5186-56.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDO OTAVIO ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CESAR - 

OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar impugnação a contestação 

apresentadoapela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139691 Nr: 10088-18.2014.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROQUE BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47803 Nr: 3231-97.2007.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZÉLIA C. SANTANA, ADAUTO JOSE BISPO 

SANTANA, ANTONIO ALEXANDRE CAVEQUIA, ANGELITA ELIAS 

PEREIRA, MARIA A. DE S. SILVA, ANTONIO JOSÉ MESQUITA, EDIMAR 

FERREIRA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LEMOS FERNANDES 

RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA CARRETO - 

OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68953 Nr: 1262-42.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI ZANLUCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114578 Nr: 5066-47.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LAUDELINO SALBEGO DICHETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por ordem da MMª Juíza de Direito, Dra Myrian Pavan Schenkel, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte rquerente para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124624 Nr: 7191-51.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovani Santana Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES - OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131523 Nr: 4008-38.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133884 Nr: 5912-93.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA SIRLEI MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138045 Nr: 9045-46.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIENE PEREIRA DE BRITO TOMASONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139255 Nr: 9833-60.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIJANE ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149200 Nr: 3947-46.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO VICENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168590 Nr: 4532-64.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALDIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169738 Nr: 5116-34.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO FRANCISCO MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O, Renan Pinto - OAB:OAB-MT 19.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170356 Nr: 5408-19.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASCONCELOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174222 Nr: 7528-35.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:MT/9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102098 Nr: 1520-18.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, JANICE 

FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123793 Nr: 6358-33.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:MT/ 17123, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129365 Nr: 2188-81.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVACI CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138849 Nr: 9591-04.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE JOAQUINA VIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por ordem da MMª Juíza de Direito, Dra Myrian Pavan Schenkel, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte rquerente para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração da parte 
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requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149200 Nr: 3947-46.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO VICENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150547 Nr: 4651-59.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, EMERSON 

FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164557 Nr: 2466-14.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILZA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177231 Nr: 9168-73.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA OLIBONI RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161232 Nr: 930-65.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAEDER ARAÚJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175494 Nr: 8253-24.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANDRA MADALENA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108928 Nr: 8119-70.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO MODESTO GONÇALVES FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120127 Nr: 2596-09.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIONE BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67634 Nr: 7514-95.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KEILA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158736 Nr: 8466-64.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMA ZAPELINI ZAROCHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:PROCURADORA FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3751 Nr: 870-25.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o requerido para 

manifestar-se sobre os documentos juntado nos autos, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3751 Nr: 870-25.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772

 Processo nº 870-25.1998.811.0037 (Código 3751)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 154/170, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de agosto de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75068 Nr: 7386-41.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BRUNETTA, ASPLAMAT ASS. E 

PLANEJAMENTO, ÉDSON PEREIRA DE AVILA, RIO MANSO ASSESSORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA, RONALDO MARTINS DE AMORIM, ATIVA ASS. E 

PLANEJAMENTO, FLÁVIA FONSECA GEAROLA PRETO, ADÃO MARTINS 

ARRUDA, ADÃO MARTINS ARRUDA-ME, SÉRGIO LUIZ BIFF, WEVERTON 

ANCELMO PEREIRA DE SOUSA, ANTÔNIO BIFF, REGINALDO PEREIRA 

BARROS, ZILDA BASILE DA COSTA, FRANCISCO CARLOS CARLINHOS 

NASCIMENTO, CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136/MT, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O, ZELIA 

MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Processo nº: 7386-41.2010.811.0037 (Código 75068)

Vistos.

Procedam-se as inserções dos requeridos no registro, distribuição e capa 

dos autos.

Ainda, defiro o pedido de fl. 2.160.

Proceda-se a notificação dos requeridos conforme pleiteado pelo 

Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 205462 Nr: 2023-92.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE SOUZA ARAUJO, AMAURI JÚNIOR 

MOREIRA , BRUNA JOSIELY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento missiva, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, nos termos da 

ordem de serviço nº. 02/2017/GAB, encaminhe-se a Carta à Central de 

Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao Juízo de 

origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 207566 Nr: 3010-31.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALVES LTDA 

ME, ANTONIA QUEIROZ ALVES, EDUARDO DIOGENES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:MT 6780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento missiva, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, nos termos da 

ordem de serviço nº. 02/2017/GAB, encaminhe-se a Carta à Central de 
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Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao Juízo de 

origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208008 Nr: 3199-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento missiva, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, nos termos da 

ordem de serviço nº. 02/2017/GAB, encaminhe-se a Carta à Central de 

Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao Juízo de 

origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65603 Nr: 5373-06.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLACE - 

OAB:1635577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT

 Processo nº: 5373-06.2009.811.0037 (Código 65603)

Vistos.

Considerando que somente a Fazenda Pública Estadual/MT é isenta do 

pagamento de diligência, proceda-se a intimação da parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da diligência dos 

Oficiais de Justiça.

Recolhida a diligência, proceda-se ao cumprimento da missiva.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168629 Nr: 4561-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleuza Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4561-17.2016.811.0037 (Código 168629)

Vistos.

 Ante a informação de que o benefício não foi implantando, reitere-se o 

ofício ao INSS para que cumpra imediatamente a tutela antecipada deferida 

às fls. 52/54.

No mais, aguarde-se a realização da perícia.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161792 Nr: 1158-40.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA CAMILO PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1158-40.2016.811.0037 (Código 161792)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174990 Nr: 7974-38.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB, FLÁVIA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7974-38.2016.811.0037 (Código 174990)

Vistos.

Intime-se o Dr. Júnior Lima Bezerra para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o laudo da perícia realizada na parte autora.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136571 Nr: 7995-82.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RICO - OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIUM - OAB:14235-O, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Processo nº: 7995-82.2014.811.0037 (Código 136571)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128525 Nr: 1426-65.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA VIEIRA DA SILVA CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1426-65.2014.811.0037 (Código 128525)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133397 Nr: 5507-57.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANE REINKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5507-57.2014.811.0037 (Código 133397)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127007 Nr: 9540-27.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA CAROLINA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9540-27.2013.811.0037 (Código 127007)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21228 Nr: 2594-25.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO REBOBINADORA NORTE SUL TDA, 

Vicente Vieira dos Santos, GILBERTO FRANCISCO DOLCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7.285, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3594-35.2002.811.0037 (Código 21228)

Vistos.

Considerando a citação feita por edital (fl. 132), chamo o feito à ordem e 

nomeio como curador especial da parte executada a Defensoria Pública 

atuante nesta comarca, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos à parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100626 Nr: 145-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊZ VENDRUSCULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 145-79.2011.811.0037 (Código 100626)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112579 Nr: 2937-69.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARTINS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2937-69.2012.811.0037 (Código 112579)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 162/163, diga a parte requerente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151250 Nr: 4942-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARTINS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Processo nº 4942-59.2015.811.0037 (Código 151250)

Vistos.

Proceda-se ao cumprimento integral do despacho de fl. 55, remetendo os 

autos à Contadoria do Juízo, devendo o cálculo ser apresentado no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161820 Nr: 1165-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CABRAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1165-32.2016.811.0037 (Código 161820)

Vistos.

Às fls. 167/168, a parte exequente alega que a busca por novos 

orçamentos restaram infrutíferas, visto que os profissionais só fazem 

orçamento após consulta prévia presencial com avaliação dos exames.

Diante do vultoso valor do único orçamento de fls. 118/119 no montante de 

R$ 532.592,00, entendo por bem determinar que exequente seja avaliado 

por pelo menos outros 02 (dois) especialistas, a fim de viabilizar a solução 

do caso com prudência, por se tratar de dispêndio de dinheiro público.

Assim, oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde a fim de que providencie, 

no prazo de 05 dias, 02 (duas) consultas com médicos especialistas em 

proctologia com intuito de obter os orçamentos para a realização da 

cirurgia que o exequente necessita.

Após a realização das consultas, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

Em seguida, vista ao Ministério Público e conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105896 Nr: 4935-09.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6Processo nº: 4935-09.2011.811.0037 (Código 105896)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXILIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por LUIZ 

DOS REIS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 145/146, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo, a 

qual concordou a parte requerente às fls. 147/148.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado às fls. 

145/146 e aceito às fls. 147/148, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.
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 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101765 Nr: 1205-87.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOIR GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1205-87.2011.811.0037 (Código 101765)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por GENOIR GIRARDI 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 249/250, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 249/250.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 30.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 253, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137681 Nr: 8801-20.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAR DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8801-20.2014.811.0037 (Código 137681)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por 

ALDEMAR DOS SANTOS SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 106, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo, a qual 

concordou a parte requerente às fls. 107/108.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado à fl. 106 e 

aceito às fls. 107/108, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119026 Nr: 1409-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 Processo nº 1409-63.2013.811.0037 (Código 119026)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA NACIONAL em 

face de IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, na qual a parte 

exequente informa o pagamento integral do débito executado e, assim, 

requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

52.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Sem prejuízo, considerando que o pagamento ocorreu após a citação, 

perfeitamente cabível a condenação do executado ao pagamento de 

honorários advocatícios.

 Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinta a execução fiscal pelo pagamento 

do principal antes da citação do executado, não cabe a fixação de 

honorários advocatícios. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível 

Nº 70040581811, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 17/02/2011) 

(TJ-RS - AC: 70040581811 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 

Data de Julgamento: 17/02/2011, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2011)]

TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A condenação em 

honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da 

sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo 

o dever de pagar a verba honorária à parte contrária. 2. Quando do 

ajuizamento da demanda, existia o legítimo interesse de agir, era fundada a 

pretensão, e a extinção do processo se deu pelo pagamento com os 

benefícios da MP nº 75/2002. Assim, o Fisco não demandou indevidamente 

em juízo. Mantida a condenação honorária disposta na sentença. (TRF-4 - 

AC: 876 RS 1999.71.01.000876-7, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 21/07/2010, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/08/2010)

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.
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Custas processuais pela parte executada.

Fixo honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

pagos pelos executados em favor do advogado público, nos termos do 

artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras e restrições 

existentes e ao desbloqueio de contas.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121629 Nr: 4139-47.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA DE SANTANA, AILTON JUNIOR 

CAMPOS FERREIRA, CLAUDINEIA CAMPOS FERREIRA, RENATA CAMPOS 

FERREIRA, LUCINEIA CAMPOS FERREIRA, LUCIANA CAMPOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4139-47.2013.811.0037 (Código 121629)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ajuizada 

por AILTON FERREIRA DE SANTANA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 106, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo, a qual 

concordou a parte requerente à fl. 113.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado à fl. 106 e 

aceito à fl. 113, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33640 Nr: 1830-34.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO DOS CALÇADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 1830-34.2005.811.0037 (Código 33640)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO - FAZENDA 

NACIONAL em face de MERCADO DOS CALÇADOS LTDA ME, na qual a 

parte exequente informa o pagamento integral do débito executado e, 

assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

125.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Sem prejuízo, considerando que o pagamento ocorreu após a citação, 

perfeitamente cabível a condenação do executado ao pagamento de 

honorários advocatícios.

 Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinta a execução fiscal pelo pagamento 

do principal antes da citação do executado, não cabe a fixação de 

honorários advocatícios. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível 

Nº 70040581811, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 17/02/2011) 

(TJ-RS - AC: 70040581811 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 

Data de Julgamento: 17/02/2011, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2011)]

TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A condenação em 

honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da 

sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo 

o dever de pagar a verba honorária à parte contrária. 2. Quando do 

ajuizamento da demanda, existia o legítimo interesse de agir, era fundada a 

pretensão, e a extinção do processo se deu pelo pagamento com os 

benefícios da MP nº 75/2002. Assim, o Fisco não demandou indevidamente 

em juízo. Mantida a condenação honorária disposta na sentença. (TRF-4 - 

AC: 876 RS 1999.71.01.000876-7, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 21/07/2010, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/08/2010)

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Fixo honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem 

pagos pelos executados em favor do advogado público, nos termos do 

artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras e restrições 

existentes e ao desbloqueio de contas.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4184 Nr: 367-04.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, AILTON NOGUEIRA DA SILVA, JOANA CÂNDIDA DA SILVA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT, RENATO RODRIGUES ALVES - OAB:TO/3203

 Processo nº 367-04.1998.811.0037 (Código 4184)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 451 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 
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andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209215 Nr: 3794-08.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MOURA VINHAS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rossato da Silva Avila - 

OAB:10309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento missiva, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, nos termos da 

ordem de serviço nº. 02/2017/GAB, encaminhe-se a Carta à Central de 

Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao Juízo de 

origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121613 Nr: 4123-93.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FORTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4123-93.2013.811.0037 (Código 121613)

 Vistos.

Considerando que não há nos autos contestação de mérito, dê-se vista a 

parte requerida na forma do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209247 Nr: 3808-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:MT/4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento missiva, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, nos termos da 

ordem de serviço nº. 02/2017/GAB, encaminhe-se a Carta à Central de 

Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao Juízo de 

origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139428 Nr: 9923-68.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENITA PEDRINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9923-68.2014.811.0037 (Código 139428)

Requerente: Irenita Pedrinha Costa

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por IRENITA PEDRINHA COSTA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito.

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente.

Em audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas da parte 

autora.

O requerido, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao 

ato processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, 

o direito de ofertar alegações finais.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito.

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito.

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91.

Assim, diante do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado.

A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o 

recolhimento de contribuições para obter os benefícios previdenciários. 

Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a 
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atividade rural sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a 

faculdade de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário 

mínimo, independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar 

o exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício.

A mesma lei exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme 

dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e 

cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à 

aposentadoria por idade rural.

Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, 

§ 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo 

para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 

60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos 

o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

 A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a 

Previdência Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em 

comento, fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu 

artigo 48, §2º.

Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar.

 De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes.

 Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito 

em comprovar o regime de economia familiar, pois os documentos juntados 

não corroboram o exercício de atividade rural pelo tempo necessário à 

aposentação, requisito essencial à concessão do benefício pleiteado.

Os artigos 48, §2º, e 143, ambos da Lei nº 8.213/91 estabelecem que o 

labor rural deve ser relativo ao período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício. Cumpre salientar, contudo, que o Decreto nº 

6.722/2008 alterou os artigos 51, §1º, e 183 do RPS, que assim passaram 

a estabelecer:

 Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

 (...)

§ 2º. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (incluído 

pela Lei 11.718/2008.)

 “Art. 51. (...). § 1º. Para os efeitos do disposto no caput, o trabalhador 

rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, 

por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à 

carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem 

os incisos III a VIII do § 8o do art. 9o. (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 

2008).

 Art. 183. O trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório do 

RGPS, na forma da alínea “a” do inciso I ou da alínea “j” do inciso V do 

caput do art. 9o, pode requerer a aposentadoria por idade, no valor de um 

salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, 

ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de meses idêntico à 

carência do referido benefício. (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 

2008).

 Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 02 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, e se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142, 

da Lei 8.213/91).

 Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo, assim dispôs:

O segurado especial tem de estar trabalhando no campo quando 

completar a idade mínima para obter a aposentadoria rural por idade, 

momento em que poderá requerer seu benefício. A tese foi definida pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de 

recurso repetitivo e deverá orientar as demais instâncias da Justiça 

Federal em processos sobre o mesmo assunto. (Ministro Mauro Campbell. 

REsp 1354908. DJ. 09.10.2015) (grifo não consta no original) .

 Nesse ponto, não restou comprovado que a parte requerente continuou 

no labor rural até o preenchimento dos requisitos exigidos para a 

concessão do benefício.

Não obstante, a comprovação da atividade rural deve ser feita com 

observância das regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, 

devendo ser colacionados aos autos prova documental. Vejamos:

 “Art. 55. (...)

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”.

 Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nesse 

sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - 

PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE 

PROVIDAS I - A aposentadoria por idade, no que tange ao exercício de 

atividade rural, encontra-se disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 

e 143 da Lei nº 8.213/91 e, ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como 

pressupostos a exigência de que o labor rural tenha sido exercido em 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, além da idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. II- 

Na análise da documentação apresentada, verifica-se na certidão de 

casamento da autora em fl.27 que seu cônjuge é qualificado 

profissionalmente como "lavrador"; havendo entendimento no eg. STJ no 

sentido de que: “aceita como início de prova material do tempo de serviço 

rural as Certidões de óbito e de casamento, qualificando como lavrador o 

cônjuge da requerente de benefício previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 

1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 

28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência do eg. STJ entenda ser 

desnecessário que a prova documental apresente contemporaneidade 

com todo o período de carência; observa-se nestes autos que a única 

prova material válida data do ano de 1977, não se mostrando razoável 

admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e seis anos que 

antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra prova material 

contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, fls.123/124 confirme 

o labor rural da requerente; vale lembrar que a jurisprudência restou 

consolidada no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, sem o 

razoável início de prova material, não basta à comprovação da qualidade 

de segurado especial (Súmula nº 149 do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não 

restar comprovada a qualidade de segurada especial da autora, na forma 

do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há direito ao benefício requerido. VI- 

Apelação e remessa oficial integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 

00001462920174029999 RJ 0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL 

GOMES, Data de Julgamento: 24 de Maio de 2017, 1ª TURMA 

ESPECIALIZADA).

Na mesma toada é a tese consolidada pela Súmula 149 do Superior 

Tribunal de Justiça:

 STJ. SÚMULA 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”.

 Diante de tal exigência, a nova redação do artigo 106 da Lei 8.213/1991, 

alterada pela Lei 11.718/2008, apresenta o rol de documentos que podem 

ser utilizados como prova material. Vejamos:

 “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de:

 I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 249 de 909



Social;

 II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (redação dada 

pela Lei 11.718/2008)

III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador 

rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde 

que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008)

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia 

familiar; (redação dada pela Lei 11.718/2008)

 V – bloco de notas do produtor rural; (redação dada pela Lei 

11.718/2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 

30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa 

adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como 

vendedor; (redação dada pela Lei 11.718/2008)

 VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante; (redação dada pela Lei 

11.718/2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; (redação dada pela Lei 

11.718/2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda 

proveniente da comercialização de produção rural; ou (redação dada pela 

Lei 11.718/2008)

 X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. (redação 

dada pela Lei 11.718/2008).”

 Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.

Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da 

Lei nº 8.620/93.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo códex.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 64208 Nr: 3993-45.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEILSON DA SILVA ATAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004384-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN MARTIGNAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004384-02.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALENTIN MARTIGNAGO 

REQUERIDO: UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, Trata-se da ação ordinária revisional de contrato pleiteado por 

Valentim Martignago em face de Unimed Cuiabá. A parte requerida, apesar 

de devidamente citada e intimada na data de 12/04/2018 da decisão que 

deferiu as pretensões liminares do autor (id. n°12759914), descumpriu a 

determinação judicial e efetuou o débito na conta corrente do requerente 

na importância de R$2.492,39(dois mil, quatrocentos e noventa e dois 

reais e trinta e nove centavos), na data 10/05/2017, ou seja, superior ao 

percentual de 30%. Assim, elevo a multa ao valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais) para cada fatura ou débito gerados após a intimação deste 

despacho, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da 

multa já consolidada pelo descumprimento da tutela(id. n°12519255). A 

multa diária será devida a partir do dia seguinte à intimação da reclamada, 

da presente decisão. Determino que a requerida expeça faturas mensais 

e/ou promova o lançamento a débitos na conta corrente do titular do plano 

de saúde, com reajuste não superior a 30%(trinta por cento, em razão do 

advento do ingresso do reclamante na faixa de 59 anos, sem prejuízo da 

aplicação de reajuste anual previsto legalmente, até que seja julgado 

definitivamente a lide sob pena da multa acima majorada. Primavera do 

Leste/MT, 21 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000010-74.2016.8.11.0037 

Promovente: FERNANDO CADORE Promovido: CONDOMINIO CIVIL 

PANTANAL SHOPPING Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo 

autor em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do 

mérito, sob a alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. O 

autor alega que a sentença é omissa por não ter analisado o atestado 

médico juntado, o qual justifica a ausência do autor à audiência de 

conciliação. Analisando-se o processo, verifica-se que no ID de n° 

7358352 fora juntado atestado médico, o qual é capaz de justificar a 

ausência do autor em audiência de conciliação. Assim, ante a 

comprovação da justificativa do autor para sua ausência em audiência de 

conciliação, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito não se 

aplica ao presente caso. Com tais considerações e considerando se tratar 

de ERRO MATERIAL, acolho os embargos opostos pelo autor, com efeito 
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modificativo e: a) Torno nula a sentença extintiva proferida no ID de n° 

8005173. b) Determino a designação de nova data para realização da 

audiência de conciliação COM BREVIDADE, tendo em vista o tempo 

decorrido de tramitação da ação. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004384-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN MARTIGNAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004384-02.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALENTIN MARTIGNAGO 

REQUERIDO: UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, Trata-se da ação ordinária revisional de contrato pleiteado por 

Valentim Martignago em face de Unimed Cuiabá. A parte requerida, apesar 

de devidamente citada e intimada na data de 12/04/2018 da decisão que 

deferiu as pretensões liminares do autor (id. n°12759914), descumpriu a 

determinação judicial e efetuou o débito na conta corrente do requerente 

na importância de R$2.492,39(dois mil, quatrocentos e noventa e dois 

reais e trinta e nove centavos), na data 10/05/2017, ou seja, superior ao 

percentual de 30%. Assim, elevo a multa ao valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais) para cada fatura ou débito gerados após a intimação deste 

despacho, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da 

multa já consolidada pelo descumprimento da tutela(id. n°12519255). A 

multa diária será devida a partir do dia seguinte à intimação da reclamada, 

da presente decisão. Determino que a requerida expeça faturas mensais 

e/ou promova o lançamento a débitos na conta corrente do titular do plano 

de saúde, com reajuste não superior a 30%(trinta por cento, em razão do 

advento do ingresso do reclamante na faixa de 59 anos, sem prejuízo da 

aplicação de reajuste anual previsto legalmente, até que seja julgado 

definitivamente a lide sob pena da multa acima majorada. Primavera do 

Leste/MT, 21 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE PEREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002278-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IVANILDE PEREIRA AMORIM 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista o mau funcionamento do sistema PJE, 

que impossibilitou o acesso aos processos, intime-se a parte autora, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado no 

despacho Id 13209607. Após, concluso o processo para decisão. 

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PROINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 1000556-32.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

PROINFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME. Parte(s) 

Ré(s): OI S/A. Data e horário: 20 de junho de 2018, 18h00min. PRESENTES 

Juiz Leigo Dr (a) FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI. Parte Ré(s): OI S/A. 

Advogado (a): FLÁVIA VENCESLAU GOMES. OAB.16843. Preposto: 

ADRIANO PAULINO. AUSENTE Parte(s) Autora(s): PROINFO COMERCIO E 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, 

feito o pregão, foram constatadas as presenças acima mencionadas. 

Pretende a parte reclamada prazo para juntada de substabelecimento. 

Requer ainda que sejam observados os efeitos da CONTUMÁCIA nos 

termos do Enunciado 28 DO FONAJE, bem como que seja determinada a 

extinção do feito nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95 tendo um vista 

que o reclamante foi intimado na pessoa de sua advogada. A audiência 

restou inexitosa, ante a ausência da parte autora, apesar de devidamente 

intimado pelo seu advogado, registrado ciência através do ícone 

“Expedientes” em 30/05/2018. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: 

Vistos etc. Declaro encerrada a instrução processual, façam-se os autos 

conclusos para sentença. Defiro prazo de 05(cinco) dias para juntada de 

substabelecimento. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de 

Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002684-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIDEONE LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

1002684-88.2017.8.11.0037 Valor causa: R$ 239,82 Espécie: R$ 239,82 

EXEQUENTE: EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - 

ME EXECUTADO: EXECUTADO: GIDEONE LOPES DOS SANTOS Pessoa(s) 

a ser(em) CITADA(s) EXECUTADO: GIDEONE LOPES DOS SANTOS 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

...1-Seja a parte Executada Citada, no endereço preambularmente 

declinado, para que efetue , no prazo legal de 20(vinte) dias, o pagamento 

do valor de R$ 239,82(duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois 

centavos), correspondentes ao valor principal da dívida, devidamente 

corrigido... ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) 

executado(a,s) de que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para 

opor(oporem) embargos fluirá por ocasião da audiência de tentativa de 

conciliação. Eu, Noemia Klein Fernandes, digitei. Primavera do Leste - MT, 

25 de junho de 2018. Divanei Pereira da Silva Gestora Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002687-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO LAUREANO PASSOS (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

1002687-43.2017.8.11.0037 Valor causa: R$ 1.598,33 Espécie: R$ 

1.598,33 EXEQUENTE: EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR 

LTDA - ME EXECUTADO: EXECUTADO: JOSE JULIO LAUREANO PASSOS 

Pessoa(s) a ser(em) CITADA(s) EXECUTADO: JOSE JULIO LAUREANO 

PASSOS FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: Nota Promissória, nº. 01, no valor de R$1.140,00 (...), com data de 

vencimento para 31 de janeiro de 2016, emitida por José Júlio Laureano 

Passos, à empresa Locfácil Equipamentos e Utilidades,.1-Seja a parte 

Executada Citada, no endereço preambularmente declinado, para que 

efetue , no prazo legal de 03(três) dias, o pagamento do valor de R$ (...), 

correspondentes ao valor principal da dívida, devidamente corrigido... 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para opor(oporem) embargos fluirá 

por ocasião da audiência de tentativa de conciliação. Eu, Noemia Klein 

Fernandes, digitei.Primavera do Leste - MT, 25 de junho de 2018. Divanei 

Pereira da Silva Gestora Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIGEANE THAIS SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002579-14.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELIGEANE THAIS SOARES 

RODRIGUES REQUERIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. 

Vistos, Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição 

de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o 

prazo se o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados 

constantes da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 

20 de junho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILO PEDRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003055-18.2018.8.11.0037. Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de 

obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por NILO PEDRO DE 

SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos 

adotem as providências necessárias para o fornecimento de CONSULTA 

COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM OMBRO. Relata o autor, que é 

portador de RUPTURA MACIÇA DO MANGUITO ROTADOR DIREITO (CID 

S46) e que a situação é de urgência. Afirmou que é hipossuficiente 

econômica e não que possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do tratamento. Aduziu ainda que, procurou o Sistema Único 

de Saúde de Primavera do Leste para realizar a consulta, mas que a rede 

pública se manteve inerte quanto a disponibilização da consulta, bem como 

não indicou uma previsão para tanto. Foi realizado parecer técnico pelo 

NAT - Núcleo de Apoio Técnico – que apontou que para o quadro clínico 

alegado (lesão de manguito rotador), há indicação de necessidade de 

consulta com especialista em ombro. (Ofício/NAT nº 0820/2018, Id 

13220090). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Desta 

forma, a probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelo Relatório 

Médico, subscrito pelo Dr Ricardo Bridi, ortopedista, CRM/MT 8950 (Id 

13167370), onde se verifica necessidade da avaliação especializada para 

avaliar se é necessário ou não tratamento cirúrgico. No que diz respeito 

ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se 

pela possível piora da dor e de ocorrência de limitação funcional, 

declarado pelo médico, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite deste 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à requerente, 

esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por 

fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos 

efeitos do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: 

disponibilizar para NILO PEDRO DE SOUZA (qualificado na petição inicial) 

CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM OMBRO, no prazo de 

10 (dez) dias ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 
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DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO 

DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 

1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 06/11/2013). Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012090-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012090-48.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JOANITO ALVES RODRIGUES 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema jurídico dos 

Juizados Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, 

sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, 

inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, 

§2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as 

disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos 

quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o Município de 

Primavera do Leste, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003422-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003422-76.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARLI CAETANO DA 
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FONSECA DUMINELLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do 

microssistema jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do 

Código de Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição 

Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, 

corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: 

Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos 

regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este 

Código, entende-se pela manutenção do juízo de admissibilidade recursal 

no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, 

visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o 

Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 1.007, §1º, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento 

do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE 

AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 

10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o 

processo para apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8012310-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TAVARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012310-46.2016.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO TAVARES DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado, visto que tempestivo. 

Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é o Município de 

Primavera do Leste, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso 

dá-se meramente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, 

querendo, APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. 

Expeça-se a certidão (se necessária) e encaminhe-se o processo para 

apreciação pela Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003048-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SIRQUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003048-26.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCISCO SIRQUEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença, visando o 

fornecimento de exame de URETROGRAFIA RETROGRADA, referente ao 

processo nº 1000859-46.2016.8.11.0037, cuja consulta ao PJe 

demonstrou ter sido interposto recurso pelo Município de Primavera do 

Leste-MT (Id. 13082797). Consigno que a tutela antecipada foi deferida no 

bojo da fase de conhecimento daquele processo (Id. 5019051), bem como 

que foi ratificada pela sentença, para determinar a realização do referido 

exame (Id. 12694639). No mais, a consulta ao processo nº 

1000859-46.2016.8.11.0037 demonstra que não houve bloqueio do Erário 

naquele processo. A parte autora justificou a impossibilidade de juntar 

outros orçamentos (Id 13301890). Diante do exposto, nos termos dos 

artigos 12 e 13 da Lei 12.153/2009 e do édito sentencial, defiro o 

sequestro do numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de 

R$ 800,00 (oitocentos reais), para realização do exame de 

URETROGRAFIA RETROGRADA, diretamente no setor privado, conforme 

requerido pela parte autora. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor do fornecedor, conforme indicado pela parte 

autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a providenciar o 

agedamento do exame diretamente com o fornecedor, bem como a trazer 

a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de 10 (dez) dias, após a realização. Com 

a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de saúde, 

bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, concluso o processo para extinção do 

cumprimento de sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUDILEIA VANUCIA BONFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010466-61.2016.8.11.0037 

Promovente: LUDILEIA VANUCIA BONFANTE Promovido: MABE BRASIL 

ELETRODOMESTICOS LTDA e NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

segunda ré em face da sentença, que julgou procedente os pedidos 

formulados na inicial, sob a alegação de omissão no comando sentencial. 

É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de 

declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar 

do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. A ré 

alega que a sentença é omissa quanto ao não pronunciamento na parte 

dispositiva sobre a responsabilidade solidária das reclamadas. Com tais 

considerações, acolho os embargos opostos pela segunda ré, com efeito 

modificativo, para sanar omissão quanto a responsabilidade solidária, 

alterando a parte dispositiva do julgado para constar o seguinte: “Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inaugural, para condenar solidariamente as reclamadas a pagarem 

à parte reclamante o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 
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arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). CONDENO, 

ainda, ao pagamento do valor de RR$ 1.999,00 (hum mil novecentos e 

noventa e nove reais), referente a restituição do valor pago pelo referido 

celular, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária medida pelo índice do INPC, a incidirem a 

partir do efetivo desembolso. Por outro lado, DETERMINO que a reclamante 

coloque à disposição das reclamadas, o produto defeituoso e eventuais 

componentes que estejam em sua posse.” Desta forma, acolho os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar a omissão 

quanto a responsabilidade solidária das rés. Publicado no PJE. Remeto 

para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, 

da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

18.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000589-85.2017.8.11.0037 

Promovente: MARCELO RODRIGUES DE AQUINO Promovido: BRASIL 

CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de sentença 

que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a alegação de omissão 

no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar 

que os embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na sentença ora embargada, tendo sido 

devidamente fundamentada. Cabe esclarecer que “O juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a 

um todos os seus argumentos”, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça 

de São Paulo (RJT JESP 115/207). Dessa forma, o princípio do livre 

convencimento motivado justifica que não sejam examinados os 

dispositivos que, para a parte, possam parecer relevantes, mas que, para 

o julgador, constituem questões superadas pelas razões que 

fundamentam seu julgamento. Entendo que, na verdade, o que se infere na 

manifestação recursal em exame é a insistência da parte em ver 

reapreciada a causa, tentando fazer com que este juízo reaprecie os 

fatos e provas constantes nos autos, o que não é possível em sede de 

embargos de declaração. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os embargos de declaração não se 

prestam ao reexame de fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. 

(Processo ED 00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, 

Orgão Julgador 1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox 

Consultoria em Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), 

Publicação DJ 19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não 

vislumbro os vícios apontados pelo embargante e entendo que o objetivo 

do presente embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e 

levando em consideração que tal reexame não é admitido em embargos de 

declaração, entendo pelo não acolhimento de tal pedido. Com tais 

considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, 

negar-lhes provimento, por ausência de omissão na sentença, mantendo-a 

tal como se acha lavrada. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011708-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE MORAIS MANZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011708-55.2016.8.11.0037 

Promovente: ARIADNE DE MORAIS MANZANO Promovido: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e ALIANÇA ADMINISTRADORA DE 

BENEFÍCIOS S.A. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

segunda ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos 

iniciais, sob a alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado na sentença ora embargada, tendo sido devidamente 

fundamentada. Entendo que, na verdade, o que se infere na manifestação 

recursal em exame é a insistência da parte em ver reapreciada a causa, 

tentando fazer com que este juízo reaprecie os fatos e provas constantes 

nos autos, o que não é possível em sede de embargos de declaração. 

Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de 

fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. (Processo ED 

00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, Orgão Julgador 

1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox Consultoria em 

Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), Publicação DJ 

19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não vislumbro o 

vício apontado pela embargante e entendo que o objetivo do presente 

embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e levando em 

consideração que tal reexame não é admitido em embargos de declaração, 

entendo pelo não acolhimento de tal pedido. Com tais considerações, 

conheço dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes 

provimento, por ausência de omissão na sentença, mantendo-a tal como 

se acha lavrada. Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do 

MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Vejo que a 

reclamada Aliança Administradora de Benefícios S/A interpôs, 

posteriormente à propositura dos embargos e antes do julgamento destes, 

Recurso Inominado da Sentença. O recurso é tempestivo, visto que nos 

termos do artigo 50, da Lei 9.099/95, os embargos de declaração 

suspendem o prazo para recurso (inominado). Posto isso, RECEBO o 

Recurso Inominado. Abro o prazo de 10 (dez dias) para IMPUGNAÇÃO, 

por parte da recorrida/reclamante. Não havendo outros recursos, e 

decorrido o prazo acima, com ou sem impugnação, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Primavera do Leste, 20 de junho de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

20.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DARCI DAMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000360-28.2017.8.11.0037 

Promovente: ISMAEL DARCI DAMO Promovido: RAPIDO TRANSPAULO 

LTDA Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face da 

sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, sob a 

alegação de contradição no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De 

início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Analisando-se os 

autos, verifica-se que a sentença proferida no ID n° 7243442 não condiz 

com os fatos e provas juntados nos autos, devendo esta ser modificada, 

passando a ter a seguinte redação: “O autor alega que ao tentar abrir uma 

conta corrente em uma agência bancária, foi surpreendido com a notícia 

de que havia um título protestado em seu nome, vez que sempre paga 

suas dívidas em dia. Afirma que entrou em contato com a ré e esta lhe 

afirmou que não havia nenhuma dívida em seu nome, expedindo 

declaração de quitação para que o autor pudesse retirar o protesto de seu 

nome. A ré alega que a dívida refere-se a um frete contratado pelo autor e 

que foi paga extemporaneamente, o que ensejou o protesto do título. 

Assevera ainda, que o dever de baixar o protesto é do devedor, não 

tendo a ré cometido ilícito que enseje dano moral. Analisando-se os autos, 

verifica-se que há relação contratual entre as partes, na qual o autor 

contratou a ré para efetuar um serviço de frete. Dos argumentos e 

documentos juntados, constata-se que houve o pagamento do título, 

entretanto este ocorreu de forma extemporânea, o que gerou o protesto 

do título perante o Cartório do 2° Ofício. Com o pagamento do título, 

extingue-se a dívida. Portanto, entendo que a declaração de inexistência 

do débito deve ser acolhida. Entretanto, com relação ao dano moral, 

entendo que este não é devido, uma vez que a ré agiu no cumprimento de 

seu dever, além de que em caso de protesto devido de título e posterior 

quitação, a responsabilidade pelo seu cancelamento é de quem deu 

causa, ou seja, no caso em análise cabia ao devedor. Vejamos: 

“PROTESTO LEGÍTIMO - QUITAÇÃO POSTERIOR DA DÍVIDA - BAIXA - 

RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PRECEDENTES DO STJ - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA 

APENAS QUANTO AO SEU EFEITO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA EXCLUSÃO DAS CONDENAÇÕES INDENIZATÓRIA E DE 

PROMOVER A BAIXA IMPOSTAS AO CREDOR. V O T O Ao contrário do 

que se passa com a negativação em cadastro restritivo de crédito, nas 

hipóteses de protesto legítimo de título em Cartório - caso dos autos -, a 

jurisprudência entende ser de responsabilidade do devedor, após a 

quitação da dívida, assumir os ônus da baixa. A propósito, tanto a 3ª como 

a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento nesse 

sentido (cf. EDcl no RESP nº 1.093.506/SP e REsp nº 1.195.668/RS). Logo, 

não há que se impor ao devedor a obrigação de efetivar a baixa do 

protesto e tampouco lhe condenar ao pagamento de indenização por dano 

moral se age no exercício regular de direito. Portanto, da sentença deve 

ser mantida apenas a parte em que declarou o débito objeto de protesto 

quitado, fato ademais incontroverso. Isto posto, voto pelo conhecimento e 

provimento parcial do recurso para excluir a condenação por dano moral e 

de o réu promover a baixa do protesto. Rio de Janeiro, 1º de agosto de 

2013. JOÃO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA JUIZ RELATOR (TJ-RJ - RI: 

00005711420098190078 RJ 0000571- 14.2009.8.19.0078, Relator: JOAO 

LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA, Quarta Turma Recursal, Data de 

Publicação: 05/09/2013 16:32)” Verifica-se que a ré cumpriu seu dever e 

expediu declaração de quitação para que o autor pudesse realizar a 

baixa, sendo que não praticou nenhum ato ilícito capaz de ensejar dano 

moral. Portanto, não verifico a ocorrência de dano moral no presente caso, 

vez que a ré cumpriu com o seu dever, cabendo ao autor promover a 

baixa do protesto. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito e julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos elencados na inicial e: a) 

Ratifico a liminar concedida nos autos; b) Declaro inexistência o débito 

referente ao título protestado no Cartório do 2° Ofício, no valor de R$ 

109,32 (cento e nove reais e trinte e dois centavos); c) Indefiro o pedido 

de dano moral.” Com tais considerações, acolho os embargos opostos 

pelo autor, com efeito modificativo, para sanar o vício apresentado. 

Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 20 de 

junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 20.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003229-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VELLOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER FINANCIAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003229-61.2017.8.11.0037 

Promovente: PAULO VELLOZO Promovido: SANTANDER FINANCIAMENTO 

e AYMORE Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

autora em face da sentença, que julgou procedente os pedidos 

formulados na inicial, sob a alegação de contradição no comando 

sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. O autor alega que a sentença é contraditória no que tange 

ao valor do dano moral e da condenação prioritária da quitação das 

parcelas. Com relação às três parcelas do seguro, entendo que não há 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade, visto que o seguro se 

destina à quitação, pela seguradora, de três parcelas DO CONSÓRCIO. 

Por isso, prioritariamente, devem ser pagas diretamente ao consórcio. 

Eventual pagamento diretamente ao reclamante se dará somente se por 

algum motivo esse contrato de consórcio já foi concluído, 

resilido/rescindido, situação que deveria ter sido esclarecida pelas partes, 

mas não o fizeram. Isso porque, em termos finais, essas três parcelas 

objeto de seguro, devem beneficiar o reclamante, seja prioritariamente 

quitando três parcelas de sua cota no grupo, ou, excepcionalmente, nas 

hipóteses mencionadas no parágrafo anterior, mediante pagamento 

diretamente ao reclamante. Já em relação ao valor dos danos morais, na 

fundamentação foi explicitado que o valor dos danos morais seriam de R$ 

4.000,00. Assim, deve ser adequada a parte dispositiva, que fixou R$ 

3.000,00 em desconformidade com a fundamentação, por mero erro 

material. Com tais considerações, acolho os embargos opostos pelo autor, 

com efeito modificativo, para sanar contradição apresentada, modificando 

a parte dispositiva do julgado tão somente em relação ao item 2, para 

constar o seguinte: “2) condenar as reclamadas, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos morais a parte reclamante, no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 256 de 909



Superior Tribunal de Justiça)”. Desta forma, acolho parcialmente os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar a contradição 

apresentada na sentença. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 20 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 20.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004105-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Michel Cordeiro (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004105-79.2018.8.11.0037. AUTOR: WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 

RÉU: MICHEL CORDEIRO Vistos, Trata-se do pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Wilson Oliveira dos Santos em face de 

Michel Cordeiro, pelos fatos e fundamentos narrados. Afirma na petição 

inicial que o requerente obteve conhecimento da venda de um veículo sob 

a marca/modelo Chevrolet Onix, placa PQX-8932, cidade de Goiânia/GO, 

através do aplicativo OLX. Aponta que entrou em contato com o requerido 

através dos contatos disponíveis no próprio aplicativo OLX e fecharam 

negócio no estacionamento do shopping da cidade de Goiânia. Relata que 

a negociação ocorreu também em presença do cunhado do requerido 

Senhor Marcone. O autor alega que depositou para a conta do requerido 

na data de 16/06/2018, a importância de R$31.344,00(trinta e um mil reais 

e trezentos e quarenta e quatro reais), mas o veículo não foi entregue. 

Aduz que não consegue contato com o requerido. Contudo, o autor entrou 

em contato com o cunhado do requerido e este informou que o veículo 

será entregue apenas com ordens do demandado. O autor assevera que 

houve o bloqueio parcial e temporário da importância de 

R$19.000,00(dezenove mil reais), ante a abertura do boletim de ocorrência 

datado em 18/06/2018. Por fim, o autor pretende, através do pedido de 

antecipação de tutela de urgência, que seja oficiada o banco Bradesco 

com o fito de bloquear o valor de R$31.344,00(...) depositado na agência 

n°3930 e conta corrente n°7432-2 do requerido, bem como a confirmação 

do bloqueio parcial do valor de R$19.000,00(dezenove mil reais). É relato. 

Decido. A presente ação esta compreendida pelos seguintes documentos: 

Boletim de Ocorrência, Comprovante de Depósito(id. n°13754838), (id. 

n°12688773) e o Print da negociação pelo aplicativo Whatsapp. Não foram 

observados os requisitos do artigo 319, do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, o autor não indicou o nome completo e tampouco as 

qualificações pessoais do réu. Também, o endereço apresentado pelo 

aplicativo de compra e venda online é incompleto, bem como inexiste os 

dados cadastrais do requerido. Na verdade, também não se tem sequer o 

endereço do réu. Sem este, a relação jurídica processual jamais poderá 

ser completada, mesmo porque não cabe citação por edital no âmbito da 

Lei 9.099/95, salvo para os casos de execução, por entendimento firmado 

em Enunciado. Posto isso, julgo desde logo extinto o processo sem 

apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, nada impedindo, contudo, que seja protocolada nova ação, 

desde que preenchidos os requisitos legais. Isentos de custas (Lei 

n°9.099/95, artigo 54). Transitada em julgado, arquive-se definitivamente 

os autos, com baixas. Primavera do Leste/MT, 21 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000010-74.2016.8.11.0037 

Promovente: FERNANDO CADORE Promovido: CONDOMINIO CIVIL 

PANTANAL SHOPPING Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo 

autor em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do 

mérito, sob a alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. O 

autor alega que a sentença é omissa por não ter analisado o atestado 

médico juntado, o qual justifica a ausência do autor à audiência de 

conciliação. Analisando-se o processo, verifica-se que no ID de n° 

7358352 fora juntado atestado médico, o qual é capaz de justificar a 

ausência do autor em audiência de conciliação. Assim, ante a 

comprovação da justificativa do autor para sua ausência em audiência de 

conciliação, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito não se 

aplica ao presente caso. Com tais considerações e considerando se tratar 

de ERRO MATERIAL, acolho os embargos opostos pelo autor, com efeito 

modificativo e: a) Torno nula a sentença extintiva proferida no ID de n° 

8005173. b) Determino a designação de nova data para realização da 

audiência de conciliação COM BREVIDADE, tendo em vista o tempo 

decorrido de tramitação da ação. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011166-08.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DI PAULA VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011166-08.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: DANIELE DI PAULA VOLPATO 

EXECUTADO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, 

Trata-se de cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento 

voluntário da condenação, com o pagamento do montante de R$ 6.153,92 

(seis mil cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), 

conforme comprovante de pagamento juntado em Id 5762316. Desta 

forma, a extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento 

pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995 c/c artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. O autor não indicou dados para a emissão do alvará, 

portanto INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE FORNEÇA, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS, OS DADOS NECESSÁRIOS PARA A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ. Após a manifestação do autor, EXPEÇA-SE DE IMEDIATO O 

ALVARÁ AO CREDOR, DEVENDO SER OBSERVADO, EM CASO DE 

LIBERAÇÃO A ADVOGADO(A), SE O MESMO(A) DETÉM PROCURAÇÃO 

COM PODERES PARA RECEBER VALORES E DAR QUITAÇÃO. Intimem-se. 

Após liberado o alvará, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

21 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011660-04.2013.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES 

LTDA. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP0353041A (ADVOGADO)

HERICK SANTOS SANTANA OAB - SE0005482A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011660-04.2013.8.11.0037. REQUERENTE: VALDECI DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, ZTE DO 

BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário, que foi 

realizado a maior, sendo que o devido é R$ 5.730,34, conforme petição da 

Defensoria Pública (id. 11757227). Valores depositados em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato os alvarás, 

na forma pleiteada pela Defensoria Pública, inclusive em relação aos 

honorários de sucumbência. Devolva-se o excesso ao devedor que 

depositou a mais, conforme também explicitado na petição da Defensoria. 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010213-10.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO NETO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010213-10.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCO NETO BATISTA 

EXECUTADO: AGRICOLA ALVORADA LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 4.174,50 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Indefiro o cálculo do credor, pois equivocado, 

em especial em relação ao dano moral, calculado de forma diversa da 

deliberada em sentença. Ressalvo eventual diferença em relação ao dano 

material, que seria irrisória, mínima. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-92.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FARES RAMES FOTOGRAFIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IND. COM. DE ART. PLASTICOS RUDOLF KAMENSEK LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DROSGHIC VIEIRA KEHDI OAB - SP112297 (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010074-92.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: FARES RAMES FOTOGRAFIA 

LTDA - ME EXECUTADO: IND. COM. DE ART. PLASTICOS RUDOLF 

KAMENSEK LTDA Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, conforme eventos 

dos autos, em especial a penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de 

R$ 4.969,89 (...), o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. A 

devedora, intimada, não impugnou a penhora, conforme certificado nos 

autos. O credor indicou dados para a emissão do alvará. Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor, cujos dados foram indicados nos autos, devendo ser observado, 

em caso de liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração 

com poderes para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada 

e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e 

transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

22 de junho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003187-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003187-75.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, Trata-se de 

ação de cobrança interposta por APP Impressão Digital em face da 

Prefeitura de Rondonópolis. A ação foi distribuída no Juizado Especial 

Cível da Comarca de Primavera do Leste, quando deveria ter sido no 

Juizado da Fazenda Pública (art. 2º da Lei 12153/2009), uma vez que o 

Município de Rondonópolis figura no polo passivo da demanda. Art. 2o É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos Além disso, observo que a parte autora não observou as 

regras de competência territorial. Isto porque, quanto à competência, 

haverá aplicação subsidiária, uma vez que não há regramento próprio na 

Lei 12153/2009, sendo que esta permite a aplicação subsidiária do Código 

de Processo Civil e da Lei 9099/95 para suprir eventuais lacunas (art. 27 

da Lei 12153/09). Assim, o inciso I do art. 4º da Lei 9099/95 prevê como 

regra o domicílio do réu: Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 
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lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Neste sentido é a 

jurisprudência: COMPETÊNCIA. REGRA GERAL. DOMICILIO DO RÉU. 

ARTIGO 4º, I, DA LEI Nº 9099/95. Ação de cobrança ajuizada no domicílio 

do autor. Requerido que não possui domicílio na Comarca de Lajeado. 

Pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes da 

pretensão principal. O domicílio do autor apenas pode ser utilizado 

naquelas demandas onde a discussão se funda exclusivamente na 

responsabilidade civil extracontratual. Aplicação correta da regra geral de 

fixação da competência prevista na Lei que regula os Juizados Especiais. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003866621, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre Schwartz Manica, 

Julgado em 30/01/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003866621 RS, Relator: 

Alexandre Schwartz Manica, Data de Julgamento: 30/01/2013, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/02/2013) COMPETÊNCIA TERRITORIAL DOS JUIZADOS. A 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS É FIXADA PELO 

DOMICÍLIO DO RÉU, EXCETO NOS CASOS DE REPARAÇÃO DE DANOS OU 

QUANDO SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO, QUE NÃO É O CASO. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - ACJ: 20050110969670 DF, Relator: IRAN 

DE LIMA, Data de Julgamento: 03/05/2006, Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 

16/05/2006 Pág. : 102) Não obstante seja relativa a competência, firmo 

meu posicionamento na possibilidade de reconhecimento de ofício, nos 

termos do Enunciado 89, do FONAJE, a saber "A incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados especiais cíveis". 

Posto isso, reconheço, de ofício, a incompetência territorial e, nos termos 

do enunciado acima, bem como do artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95, 

julgo extinto o feito sem apreciação do mérito. Intimação pelo sistema. 

Transitada em julgado, arquive-se, com baixa. Primavera do Leste-MT, 25 

de junho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 103347 Nr: 2412-24.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE ARAUJO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha Silva 

Quintana - OAB:OAB-MT 14.834, José Carlos Moura - OAB:OAB-MT 

16.233

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia formulada contra WILLIAN 

DE ARAUJO OLIVEIRA a fim de absolvê-lo do delito descrito no art. 129, § 

9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, nos termos 

do art. 386, VII do Código de Processo Penal. P. R. I. C.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Primavera do 

Leste, 08 de junho de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 153105 Nr: 5870-10.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDA, VRC, GJVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos código 153105

Defiro o pedido retro, devendo o acusado juntar comprovante da consulta 

médica no prazo de 05 dias após seu retorno a Primavera do Leste.

Sem prejuízo, diante da certidão de fl. 338, vista as partes para 

apresentação das alegações finais no prazo legal.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207731 Nr: 3073-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO MOREIRA SAMPAIO, APARECIDO DA 

SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/8, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 15.08.2018 às 14:00 horas.Citem-se e se intimem 

pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os advogados 

as testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 

21 de junho de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 192603 Nr: 5065-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do acusado, 

para no prazo de 08 (oito) dias apresentar contrarrazões de recurso.

Primavera do Leste-MT, 21 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 168512 Nr: 4492-82.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON PEREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 21 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138254 Nr: 9171-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON BORGES DA SILVA, JANILSON 

SILVA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMENTE BARROS VIEGAS - 

OAB:Nº1018/MA

 Diante de todo o exposto, dou o réu Adenilson Borges da Silva por citado 

da presente demanda, e determino o prosseguimento do feito em relação 

ao mesmo.Ofereça o procurador constituído resposta à acusação no 

prazo legal, após, tornem conclusos para os fins do art. 397. Expeça-se 

contramandado de prisão.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 20 

de junho de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143810 Nr: 1531-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BUENO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAZZUTTI - 

OAB:16.003-MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do acusado, 

para no prazo de 05 (cinco) dias comparecer nesta secretaria de vara e 

assinar as razões do recurso de apelação porque está apócrifa.

Primavera do Leste-MT, 21 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 160986 Nr: 834-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR LOURENCETTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:14028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 21 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185200 Nr: 1595-47.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE CESAR CASTILHO, DOUGLAS DE 

OLIVEIRA SILVA, TAINARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Autos código 185200

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela advogada Ana Carolina 

Badan Rodrigues Aguilar, com fundamento no art. 382 do CPP, alegando, 

em síntese, que a sentença de fls. 239/253 foi omissa, uma vez que 

deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor (fls. 282/283).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, recebo os presentes embargos diante da tempestividade (fl. 

284).

De fato, verifica-se que a causídica fora nomeada por este juízo, com o 

fito de apresentar memorias finais em favor dos acusados Dione Cezar 

Castilho e Douglas Oliveira Silva. É fato ainda, que não houve qualquer 

manifestação acerca de seus horários advocatícios, em razão da 

apresentação das peças defensivas, assistindo razão à embargante 

quanto ao direito pretendido.

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, a fim de, 

em consonância a Tabela de Honorários da OAB-MT, reajustada em 

18/02/2018, fixar em 2 URH os honorários advocatícios virtude da 

apresentação de memoriais finais em favor de cada réu, perfazendo o 

total de 4 URH, e condeno a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

ao seu pagamento, nos termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94 e Res 

096/97 do Conselho Pleno da OAB-MT.

Prossiga-se no cumprimento da sentença de fls. 239/253.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 66322 Nr: 6092-85.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHABLO DHEISON COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia formulada contra PHABLO 

DHEISON COSTA DE OLIVEIRA a fim de absolvê-lo do delito descrito no 

art. 129, §1º, inciso I, combinado com o artigo 61, II, alínea “h” do Código 

Penal, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Primavera do Leste, 13 de junho de 2018. 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 5069-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA, ELI PADILHA 

LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204314 Nr: 1472-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.
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Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 151006 Nr: 4843-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVADIR DE PIERI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVADIR DE PIERI - 

OAB:4335-A/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123599 Nr: 6157-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LUIZ VALERIO, VELDECIR 

GAZZIERO, MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:MT 

11470, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 nicialmente, acolho os argumentos expostos pela defesa às fls. 185/191 e 

torno sem efeito a decisão de fl. 185.

Assim, expeça-se carta precatória, com prazo de 30 dias visando o 

interrogatório do réu Hamilton Luiz Valério, observando-se o endereço 

fornecido à fl. 189, bem como os documentos solicitados às fls. 178/181.

Diante da insistência supra, designo o dia 07/08/2018, às 13:30 horas para 

a oitiva da testemunha Alessandro Chagas de Oliveira.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 113468 Nr: 3864-35.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI AMANCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208188 Nr: 3298-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VRAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204282 Nr: 1459-16.2018.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROBSON DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:OAB-MT17994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 204282

Vistos, etc.

Não obstante a pretensão formulada, infere-se dos autos manifestação 

expressa informando que o valor a ser restituído deverá ser depositado 

na conta de Rosileia de Amorim, irmã do réu (fl. 167).

Ademais, verifica-se que o requerente, conquanto tenha representado o 

réu nestes autos, não juntou instrumento de procuração.

Dito isto, manifeste-se o requente quanto aos impasses apontados, após, 

tornem conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202510 Nr: 480-54.2018.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRAZ BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH K. FERREIRA - 

OAB:22.114/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 202510

Vistos.

1. Não recebo a apelação de fls. 25/27, diante de sua intempestividade, 

pois conforme certidão de fl. 28, a recorrente foi intimada da sentença no 

dia 13/03/2018, e interpôs o recurso somente no dia 06/04/2018, 

extrapolando o prazo legal.

2. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

3. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de junho de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 197871 Nr: 7696-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE GRONEFELD, RAQUEL VITÓRIA 

MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:MT/ 16.944/B, CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB:23929/O, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS
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Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 144270 Nr: 1741-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTINO FREIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206923 Nr: 2676-94.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN APARECIDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana Cristina Lopes 

Reche - OAB:OAB-PR 39941

 Autos código 206923

Primeiramente, atualize-se o cálculo de pena do reeducando.

Considerando que nos dias 28 e 29 de junho de 2018, estarei participando 

do Curso: “Integração Administrativa entre os Serviços Extrajudiciais e o 

Poder Judiciário” ministrado pela ANOREG – MT, redesigno a audiência 

para 04.07.2018 às 13:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 18 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205209 Nr: 1892-20.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 utos código 205209

Considerando que nos dias 28 e 29 de junho de 2018, estarei participando 

do Curso: “Integração Administrativa entre os Serviços Extrajudiciais e o 

Poder Judiciário” ministrado pela ANOREG – MT, redesigno a audiência 

para 10.08.2018 às 14:40 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 18 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201102 Nr: 8937-12.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JEFERSON CORREA DORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210192 Nr: 4211-58.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SANTIAGO SILVA, UILSON 

JOSÉ PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiany Cebalho Correa 

Barbosa - OAB:, Etelminio de Arruda Salomé Neto - OAB:, Luiz 

Gustavo Gasch Harris - OAB:

 Código 210192

Vistos, etc.

1. Designo o dia 01/08/2018 às 17:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209596 Nr: 3945-71.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALEXANDRE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 Código 209596

Vistos, etc.

1. Designo o dia 01/08/2018 às 17:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143758 Nr: 1518-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO BREDA, JONAS COSTA FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RENATO 

SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.
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Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138254 Nr: 9171-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON BORGES DA SILVA, JANILSON 

SILVA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:20056/MT, CLEMENTE BARROS VIEGAS - 

OAB:Nº1018/MA, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - OAB:MT 5876

 Diante de todo o exposto, dou o réu Adenilson Borges da Silva por citado 

da presente demanda, e determino o prosseguimento do feito em relação 

ao mesmo.

Ofereça o procurador constituído resposta à acusação no prazo legal, 

após, tornem conclusos para os fins do art. 397.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202624 Nr: 543-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS NATIVIDADE BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207318 Nr: 2890-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).Não apresentada 

às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a Defensoria Pública para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).Sem prejuízo, indefiro, a 

parte da cota ministerial no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

vez que não comprovada a impossibilidade do Ministério Público 

providenciar por seus próprios meios as certidões requeridas.Após, 

venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 21 de junho de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187385 Nr: 2670-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEOZIR JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123599 Nr: 6157-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LUIZ VALERIO, VELDECIR 

GAZZIERO, MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:MT 

11470, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 DELIBERAÇÕES

 Inicialmente, acolho os argumentos expostos pela defesa às fls. 185/191 

e torno sem efeito a decisão de fl. 185.

Assim, expeça-se carta precatória, com prazo de 30 dias visando o 

interrogatório do réu Hamilton Luiz Valério, observando-se o endereço 

fornecido à fl. 189, bem como os documentos solicitados às fls. 178/181.

Diante da insistência supra, designo o dia 07/08/2018, às 13:30 horas para 

a oitiva da testemunha Alessandro Chagas de Oliveira.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209051 Nr: 3704-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI ATANÁSIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Código 209051

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 14:25 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001172-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 263 de 909



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BELTRAME (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1001172-95 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, apresentar planilha 

atualizada do débito. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TITO COSTA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1000430-36.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de: intimar as Partes Autora e Ré para no PRAZO LEGAL 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002600-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SMIELEVSKI OAB - SC20937 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SCHERER (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002600-78.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000425-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

 

1000425-14.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004702-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA (REQUERENTE)

E. G. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1004702-73.2017.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Indenização Securitária c/c danos morais e materiais 

interposta por ENZO GABRIEL ALMEIDA BRAGA, EDUARDO ALMEIDA 

BRAGA e CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO em face de BANCO DO 

BRASIL, todos devidamente qualificados nos autos, narrando a parte 

autora que, o falecido cônjuge e pai dos autores Sr. Erizandro Neves 

Braga firmou contrato de seguro de vida com a instituição bancária 

requerida em 03/10/2014, através da apólice de nº 303703043, tendo 

como cobertura principal o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 

caso de morte acidental, além de assistência funeral. Segue narrando que 

em 14/12/2014 o segurado veio a óbito em decorrência de acidente 

automobilístico, e que logo após o ocorrido, em 17/12/2014 a requerente 

solicitou administrativamente junto ao Banco-Requerido a indenização 

securitária, tendo sido requisitado naquela oportunidade relação de 

documentos necessários para o resgate da apólice. Afirma que mesmo 

após providenciar toda a documentação necessária, a requerida 

continuou condicionando o pagamento do seguro mediante entrega de 

mais documentos complementares, e assim criou embaraços de modo que 

até a presente data não houve o pagamento do seguro. Desse modo, 

ajuizou a demanda judicial pugnando pelo pagamento do prêmio no valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de pedido de reembolso no 

importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) decorrentes de despesas com o 

funeral, bem como indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) ante a recusa injustificada no pagamento. Juntados os 

documentos que acompanham a inicial em ID. 9819921 e seguintes. 

Deferida a AJG em ID. 9954392 designou-se a audiência de conciliação, a 

qual restou inexitosa (ID. 10881252). Citado, o Banco-Requerido 

apresentou contestação em ID. 11202311, alegando, preliminarmente, 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, e no 

mérito pugnou pela improcedência da demanda imputando a culpa pelo não 

pagamento a parte autora, eis que não entregou os documentos 

necessários em sua totalidade, impedindo a continuidade do procedimento. 

Juntou documentos em ID. 11202329 e seguintes. Em ID. 11527702 a parte 

autora apresentou impugnação à contestação reiterando as teses iniciais. 

Parecer ministerial em ID. 11830472. Em ID. 11927727 aportou-se aos 

autos contestação da Companhia de Seguros Aliança do Brasil 

fundamentando sua legitimidade na condição de assistente litisconsorcial, 

impugnando as teses iniciais e alegando mesma matéria suscitada em 

contestação pelo Banco-requerido. Juntou documentos em ID. 11927736 e 

ss. Impugnação a contestação em ID. 12280441 reiterando os argumentos 

já suscitados anteriormente. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Preliminarmente, constata-se que a matéria questionada é meramente de 

direito e de cunho documental, sendo certo que os mesmos já se 

encontram nos autos, não sendo necessária dilação probatória, portanto, 

passo a julgar antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do NCPC. Pois bem. Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida e 

indenização por danos materiais e morais em que a parte autora pugna 

pelo pagamento do prêmio do seguro contratado junto a instituição 

requerida, em razão de acidente automobilístico que resultou na morte do 

segurado, falecido cônjuge e genitor dos requerentes, além de reembolso 

das despesas do funeral, bem como indenização por danos morais 

decorrente da negativa injustificada no pagamento. Assim, inicialmente, 

necessária a análise da legitimidade da Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil que ingressou na demanda através de contestação na condição de 

assistente litisconsorcial. Nesse sentido, examinando a Apólice de Seguro 

acostada em Id. 9819926 evidencia-se que a mesma figurou como 

seguradora no contrato, razão pela qual possui legitimidade para figurar 

no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente a instituição 

requerida. Inclusive, este é o entendimento atualizado: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E 

LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DA 

SEGURADORA. É aplicável o CDC às atividades securitárias, por previsão 

expressa do art. 3º, § 2º. Verifica-se, portanto, a aplicação do princípio da 

inversão do ônus da prova. Quanto à responsabilidade, o Banco do Brasil 

é solidariamente responsável pela obrigação, visto que angaria clientes 

para a seguradora MAPFRE. Sentença de improcedência reformada. 

APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70061611885, Sexta 
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Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, 

Julgado em 14/07/2016). Sendo assim, DEFIRO a inclusão da Companhia 

de Seguros Aliança do Brasil a fim de figurar no polo passivo da presente 

demanda. Ademais, quanto a suscitada ausência de documentos 

essenciais a demanda, tal matéria se confunde com o mérito da questão. 

Neste diapasão, inexistindo outras questões preliminares a serem 

enfrentadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, passo ao exame do mérito. Sobre o tema em apreço, o 

Código Civil Brasileiro dispõe que: “Art. 757. Pelo contrato de seguro, o 

segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato 

de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. 

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do 

bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do 

pagamento do respectivo prêmio. Art. 759. A emissão da apólice deverá 

ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos 

essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Art. 760. A apólice ou 

o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e 

mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite 

da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado 

e o do beneficiário. Parágrafo único. No seguro de pessoas, a apólice ou o 

bilhete não podem ser ao portador. (...) Art. 764. Salvo disposição 

especial, o fato de se não ter verificado o risco, em previsão do qual se 

faz o seguro, não exime o segurado de pagar o prêmio. Art. 765. O 

segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na 

execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito 

do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. 

Pois bem. Analisando minuciosamente os documentos encartados aos 

autos, deflui-se da Proposta de Adesão de Seguro, juntada em ID. 

9819926, onde consta como proponente Erizandro Neves Braga e como 

beneficiários os herdeiros legais, firmada em 03/10/2014, que o capital 

segurado foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o caso de morte 

acidental e o valor do prêmio anual de R$ 8,36 (oito reais e trinta e seis 

centavos). Assim, é fato incontroverso o pagamento do prêmio estipulado, 

eis que restou pactuado que o pagamento se daria através de débito em 

conta do segurado, bem como tal ponto não fora impugnado pelos 

requeridos. Ademais, verifica-se que o autor fora vítima de acidente 

automobilístico, sendo este a causa determinante de sua morte, conforme 

atestam os documentos juntados, tais quais declaração de óbito (ID. 

9819934), exame de corpo e delito (ID. 9819978) certidão de óbito (ID. 

13255907). Desse modo, evidencia-se que a documentação encartada 

aos autos é suficiente para comprovar a caracterização da hipótese 

prevista na Apólice de Seguro, merecendo prosperar o pedido inicial com 

relação a indenização securitária pleiteada. Nesse sentido, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

– SEQUELAS – MORTE DO SEGURADO DURANTE O TRANSCURSO DOS 

AUTOS – APÓLICE SECURITÁRIA QUE COBRE A AMBOS SINISTROS – 

DEVER DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência do contrato de 

seguro de vida, verificada a morte do segurado, é devido o pagamento da 

indenização correspondente. (Ap 105345/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) Ressalta-se que os 

documentos trazidos pela requerida em Id. 11927783 não servem para 

comprovar a alegada desídia da autora em apresentar a documentação 

necessária para o procedimento de sinistro, uma vez que não há 

comprovação nos autos da entrega efetiva de tais solicitações a autora. 

Ademais, as solicitações acostadas em Id. 11927727 - Pág. 18-21 foram 

retiradas do sistema operacional interno da seguradora, portanto, 

unilaterais, bem como datam de agosto de 2015 em diante, ou seja, cerca 

de 8 (oito) meses após o aviso de sinistro promovido pela autora. Desse 

modo, devido o pagamento de indenização securitária aos beneficiários 

legais do segurado, ora requerentes, no importe de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), sendo devidos 50% a coautora viúva, e 25% para cada herdeiro 

filho. No que tange as despesas do funeral, em que pese a previsão 

expressa na referida Apólice de tal assistência, verifica-se que a parte 

autora acostou recibo em ID. 9820058 onde consta como pagante Sr. 

Genildo Ferreira de Souza, assim, sendo este terceiro estranho a lide, não 

podem os requerentes pleitear em nome próprio direito alheio. Logo, 

dirimida a questão relativa à indenização securitária, no que, repiso, 

procede em parte o pedido inicial, passo a examinar o pedido de 

indenização por danos morais decorrentes da negativa no pagamento do 

capital segurado. Dadas as circunstâncias do caso em análise, inclusive, 

o tempo decorrido para que os autores obtivessem o pagamento da 

indenização securitária devida, é inquestionável que a aflição psicológica 

e angústia por eles suportada, ultrapassam, e muito, os meros dissabores 

cotidianos decorrentes de descumprimento contratual. Sobre os danos 

morais em decorrência de injusta negativa ao pagamento da verba 

indenizatória decorrente de seguro de vida, colaciona-se o aresto abaixo, 

o qual não deixa dúvida quanto a procedência do pedido no caso em 

exame. Sobre o assunto, é o que vem sendo decidido nos Tribunais: 

APELAÇÕES - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA - AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SEGURO DE VIDA - 

NEGATIVA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - 

ILEGITIMIDADE DO BANCO ESTIPULANTE - REJEITADA NO MÉRITO - 

AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO 

- SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA - RECURSOS DESPROVIDOS 

A instituição financeira tem legitimidade passiva para responder pelos atos 

e obrigações do contrato de seguro de vida, porquanto, aos olhos do 

consumidor, a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a 

empresa de seguro. A seguradora não pode se esquivar do dever de 

indenizar sob a alegação de que o segurado omitiu informações sobre o 

seu estado de saúde, mormente quando não foram exigidos exames 

clínicos prévios, nem mesmo restou comprovada a má-fé. A recusa 

injustificada da cobertura objeto de contrato de seguro de vida e acidentes 

pessoais caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, cuja condenação ao 

pagamento de indenização independe da comprovação do abalo 

psicológico sofrido pelo segurado. (Ap 121242/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. DESCUMPRIMENTO 

DE CONTRATO PELA SEGURADORA CAUSANDO SOFRIMENTO 

DESNECESSÁRIO AS AUTORAS. RECURSO PROVIDO. No caso dos autos 

é evidente que o descumprimento desarrazoado do contrato por parte da 

seguradora gerou sofrimento desnecessário as autoras, que naquele 

momento apresentavam intenso sofrimento pela morte de um ente querido. 

Além disso, se viram impedidas de receber o valor do seguro, não 

podendo negar que esta recusa intensificou o sofrimento, tristeza e 

aborrecimento já impostos às autoras pelo acidente. (TJ-PR 8084748 PR 

808474-8 (Acórdão), Relator: Marco Antônio Massaneiro, Data de 

Julgamento: 09/02/2012, 8ª Câmara Cível). Para encerrar, anota-se que, no 

que se refere ao quantum da indenização relativa aos danos morais, é de 

se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, pois a indenização 

deve ser fixada de modo a não causar enriquecimento ilícito para aquele 

que a recebe, bem como não servir de estímulo ao autor do ilícito. 

Destarte, o valor pretendido na inicial no importe de R$15.000,00 (quinze 

mil reais) mostra-se justo e razoável para reparar o dano. Pelo exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO EM PARTE os pedidos 

formulados na inicial para condenar o Banco do Brasil e Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil solidariamente ao pagamento aos autores das 

seguintes verbas: a) indenização securitária referente à Apólice nº 

303703043, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado 

com correção monetária pelo INPC desde a data da negativa da cobertura 

e juros de mora na forma do art. 406 do CC c.c. art. 161, § 1º do CTN 

desde o ajuizamento da ação, fracionada em 50% a coautora viúva, e 

25% para cada herdeiro filho, sendo que os valores a serem pagos aos 

menores deverão permanecer depositados em Juízo; b) indenização a 

título de danos morais, no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), a ser atualizado com correção monetária e juros de mora mediante 

os critérios delineados no ítem “a” deste dispositivo, incidindo ambos a 

partir da presente data (prolação de sentença) fracionados em 1/3 para 

cada requerente, sendo que os valores a serem pagos aos menores 

deverão permanecer em depósito judicial. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte aurora, 

CONDENO os requeridos no pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da demanda, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC. DECLARO PUBLICADA a presente 

sentença com a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na 

forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente CERTIFICADO nos autos, AO 
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ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes. Às providências. 

Sorriso/MT, 21 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002062-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA CAROLINA DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MOURA DE OLIVEIRA NEVES (REQUERIDO)

 

Autos n° 1002062.63.2018.8.11.0040 Sentença sem mérito Vistos etc. 

Cuida-se de pedido de Retificação de Registro Civil formulado por Victória 

Carolina de Souza Cardoso, devidamente qualificada nos autos, pelo qual 

pretende substituir o sobrenome paterno pelo patronímico do padastro. 

Convidado a manifestar-se, o Ministério Público Estadual opinou pela 

remessa do pedido às vias ordinárias, consoante cota de Id. 12956689. É 

o breve relato. Decido. Com efeito, no ponto, razão assiste ao Parquet, 

visto que ante a pretensão exposta na inicial, imprescindível que se 

estabeleça o contraditório entre a ora postulante e seu pai biológico, não 

se tratando de mero de procedimento de jurisdição voluntária, devendo a 

interessada recorrer às vias ordinárias. Isto posto, acolho o parecer 

ministerial e via de consequência, julgo extinto o processo sem exame do 

mérito, na forma do art. 487, inciso VI do NCPC. Custas e honorários 

indevidos na espécie. Ciência ao MPE. Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e arquive-se. Às providências. Sorriso/MT, 21 de 

Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON ANTUNES MASCARENHAS OAB - MS9775 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001308.92.2016.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Guarda c.c. Alimentos ajuizada por Ariela Talita dos 

Santos, por si e representando o filho menor Adrian Aldaves dos Santos 

Travessin em face de Adriano de Almeida Travessin, todos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial de Id. 1621626, 

que veio instruída com documentos. De largada, determinou-se a emenda 

da inicial nos termos da decisão de Id. 1658611. Emenda à inicial, Id. 

1863068. Decisão inicial, Id. 1966834. Cota ministerial, Id. 2054833. 

Juntou-se aos autos cautelar de busca e apreensão do menor, pelas 

razões nela expressas, consoante se infere do Id. 4733347. 

Posteriormente, a autora requereu o desentranhamento da petição 

anterior, eis que, foi equivocadamente inserida neste processo, ao passo 

que deveria ter sido distribuída, Id. 4733848. Requerido apresenta 

contestação e documentos, Id. 7944389 e ss. Juntada do relatório 

psicossocial realizado, Id. 9494710. Cota ministerial pela fixação de guarda 

compartilhada e condenação do requerido ao pagamento de pensão 

alimentícia mensal no valor de 30% do salário-mínimo, Id. 10769615. 

Decisão saneadora, Id. 11084179. Autora informa não ter interesse na 

produção de prova testemunhal, Id. 11346801. Por ocasião da audiência 

realizada, a autora informou que o requerido vem pagamento regularmente 

os alimentos provisórios fixados, bem como reiterou os termos da inicial, 

Id. 12544898. O Parquet manifestou-se em audiência. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. De largada, considerando que presentes estão as 

condições da ação e os pressupostos processuais e, tendo a parte 

autora declarado não possuir outras provas a produzir, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC. Situando a 

questão, cuida-se de Ação de Guarda e Alimentos ajuizada por Ariela 

Talita dos Santos e seu filho menor Adrian Aldaves dos Santos Travessim, 

em face de Adriano de Almeida TRavessin, todos qualificados nos autos, 

requerendo a procedência da ação para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento de alimentos em valor equivalente a 30% do salário-mínimo 

vigente, além de arcar com 50% das despesas extraordinárias, sem 

prejuízo da concessão da guarda unilateral definitiva do menor em favor 

da genitora. Pois bem. É sabido que as normas legais atinentes ao direito 

recíproco de postular alimentos entre parentes e cônjuges, não 

estabelecem outras condições, afora o ônus de demonstrar a 

necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante de fornecer 

os recursos, sem prejuízo do seu próprio sustento. No que se refere aos 

alimentos, oportuno mencionar o disposto nos art. 229, da Constituição 

Federal e art. 1.696, do Código Civil, senão vejamos: “Art. 229. Os pais têm 

o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores 

têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade.” “Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco 

entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a 

obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.” Consoante 

se infere da certidão de nascimento que instrui a inicial, o requerido é 

genitor do menor, fato este que lhe impõe o dever de assistir, criar e 

educar sua filho, conforme disposto nos dispositivos supracitados, 

cabendo a este Juízo, a partir da prova contextualizada, fixar a 

importância a ser paga a título de alimentos. Destarte, é de grande valia 

mencionar que a verba alimentar destina-se a garantir não só o direito à 

moradia e alimentação, mas também ao vestuário, saúde, lazer e 

educação, necessidades estas inquestionáveis no caso vertente. 

Outrossim, ressalto que, quando da estipulação da prestação de 

alimentos, deve-se ter observância ao binômio necessidade/possibilidade, 

possibilitando sua fixação de forma equilibrada. Deste modo, na mesma 

oportunidade em que se busca responder às necessidades daquele que 

os reclama, deve-se atentar aos limites das possibilidades daquele que se 

encontra na condição de responsável pela prestação alimentícia, 

consoante expressamente contido no art. 1694, § 1º, do Código Civil, 

conforme segue: “Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou 

companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para 

viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação. § 1o Os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada.” Lecionando sobre o tema, Maria Helena Diniz diz que: 

"Imprescindível será que haja proporcionalidade na fixação dos alimentos 

entre as necessidades do alimentando e os recursos econômico- 

financeiros do alimentante, sendo que a equação desses dois fatores 

deverá ser feita, em cada caso concreto, levando-se em conta que a 

pensão alimentícia será concedida sempre 'ad necessitatem'". (Código Civil 

Anotado", 4ª ed., Saraiva, p. 361) Deflui-se portanto que, o momento da 

fixação dos alimentos deve ser de detida análise do binômio 

necessidade/possibilidade, de maneira que o alimentado deve receber o 

suficiente às suas necessidades e o alimentando não deve ser obrigado a 

pagar além de suas condições econômicas Na hipótese em comento, a 

pretensão da autora deve adequar-se ao entendimento da jurisprudência 

predominante em casos análogos. Nesse sentido, levando-se em 

consideração, inclusive, as razões expostas pelos litigantes, tenho que o 

percentual de 30% do salário-mínimo atende ao critério necessidade, 

valendo ressaltar que o menor encontra-se em fase de desenvolvimento, 

necessitando portanto da ajuda do genitor para que tenham suas 

necessidades básicas atendidas, bem como o critério possibilidade, diante 

da ausência de prova quanto a renda do requerido, bem como eventuais 

bens móveis e imóveis. Anoto ainda que, caberá ao requerido arcar 

também com 50% das despesas extraordinárias, como medicamentos, 

despesas hospitalares, ortodônticas, etc, enfim, todas aquelas que 

excederem as despesas comuns. Nesse sentido já decidiram os Tribunais 

pátrios, senão vejamos: “AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE 

E NECESSIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. 

Compete a ambos os genitores o dever de prover o sustento dos filhos 

menores e, enquanto a guardiã presta alimentos in natura aos filhos que 

com ela residem, cabe ao outro genitor prestar-lhes pensão in pecunia, em 

valor suficiente para atender-lhes as necessidades, com padrão de vida 

assemelhado àquele que desfruta. 2. Os alimentos devem ser fixados de 

forma atender as necessidades do filho, proporcionando-lhe condições de 

vida assemelhadas às do genitor, mas sem sobrecarregá-lo em demasia. 

3. Se os alimentos foram fixados com moderação e o genitor afirma que 

não tem condições de arcar com o valor fixado, cabia a ele comprovar sua 

alegação. Conclusão nº 37 do CETJRS. Recursos desprovidos.” 

(Apelação Cível Nº 70025604000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

28/01/2009) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS - ALEGATIVA DE 
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CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RENÚNCIA À PRODUÇÃO 

DE PROVA TESTEMUNHAL - PRECLUSÃO. Verba alimentícia fixada em 

observância ao binômio necessidade/possibilidade. Termo final da 

obrigação alimentar com a maioridade civil ou conclusão de curso 

superior. Capacidade de manutenção às próprias expensas. 

Desprovimento do recurso.” (Apelação Cível nº 2002.014007-0, 1ª Câmara 

de Direito Civil do TJSC, Turvo, Rel. Des. Dionizio Jenczak. unânime, DJ 

13.09.2005). Logo, considerando que constitui dever inafastável dos pais 

proporcionar aos filhos menores meios indispensáveis de sobrevivência, 

aliada a ausência de prova no que se refere aos proventos do requerido, 

impõe-se o acolhimento do pedido formulado, de modo a arbitrar os 

alimentos em valor equivalente a 30% do salário-mínimo vigente. 

Relativamente à guarda do menor, embora na atualidade a regra seja a 

guarda compartilhada, a sua decretação não se mostra viável no caso em 

exame. Com efeito, considerando que a convivência ininterrupta de uma 

criança ou adolescente com seus genitores constitui medida salutar a 

construção de uma personalidade saudável, o legislador 

infraconstitucional editou a Lei nº 13.058/2014, pela qual alterou a redação 

dos arts. 1583/1585 e 1634 do CC, dispondo sobre a guarda 

compartilhada. Segundo a redação do § 1º do art. 1.583 do Código Civil, a 

guarda compartilhada pode ser compreendida como a responsabilização 

conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não 

vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos 

comuns. Logo, depreende-se que não há exclusividade para o pai ou para 

a mãe nesta modalidade de guarda, pois ambos devem convergir esforços 

em prol do bem-estar da criança ou do adolescente. Entretanto, embora 

diga-se que na atualidade a guarda compartilhada seja a regra, certo é 

que a questão restou flexibilizada em casos plenamente justificáveis, 

como por exemplo, na hipótese de ausência de relação harmônica entre 

os genitores, sobretudo em razão de que essa situação coloca em risco a 

integridade do menor. No caso dos autos, consoante já dito, o requerido 

não compareceu a qualquer das solenidades agendadas, além do que, 

não foi submetido a estudo psicossocial, de modo que, este Juízo carecer 

de informações para decretar a guarda compartilhada do menor, sendo 

recomendável no caso, a guarda unilateral em favor da genitora, visto que 

já exerce a guarda fática do filho. Isto posto, julgo procedentes os pedidos 

formulados na inicial para condenar o requerido Adriano de Almeida 

Travessin, devidamente qualificado nos autos, ao pagamento do valor 

equivalente à 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, que 

deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, devendo arcar também com 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, como 

medicamentos, despesas hospitalares, ortodônticas, etc, bem como para 

conceder à autora Ariela Talita dos Santos, a guarda unilateral do menor 

Adrian Aldaves dos Santos Travessin, ficando o direito de visita 

estabelecido na forma sugerida no ítem próprio da petição inicial. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos moldes do art. 85, 2 3º do CPC, ficando suspensa a cobrança, eis que 

concedo-lhe o benefício da Justiça Gratuita. Por conseguinte, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do art. 487, I do 

CPC. P.R.I.C. Sorriso/MT, 21 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000852-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (RÉU)

 

Autos nº 1000852.74.2018.8.11.0040 Sentença sem mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança c.c. Indenização por Danos Morais e 

Materiais ajuizada por Julio Cezar Moraes de Moura em face de Bom Jesus 

Agropecuária Ltda e outros, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial. De largada, determinou-se a emenda da petição inicial, consoante 

decisão de Id. Decisão inicial, Id. 11963117. Regularmente intimada, a parte 

autora requereu a dilação de prazo por 30 (trinta) dias para apresentação 

da emenda, todavia, até a presente data, não fez a juntada dos 

documentos necessários ao prosseguimento do feito. Isto posto, 

decorridos mais de 04 (quatro) meses da decisão que determinou a 

emenda da inicial, bem como, mais de 02 (dois) meses do pedido de 

dilação de prazo, sem qualquer manifestação do autor, indefiro a petição 

inicial e, via de consequência, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, na forma dos arts. 485, I e III c.c. arts. 319 e 320, todos do CPC. 

Custas e honorários indevidos na espécie. Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e arquive-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 21 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003256-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

 

1003256-35.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural, bem como o preparo da carta precatória a ser expedida. 

Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1000218-78.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 299,30 para 

cumprimento do mandado no Distrito de Primaverinha/MT, Aqueles que 

necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. 

Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002853-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOBALDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gaúcho de Tal (REQUERIDO)

 

Autos n° 1002853.03.2016.8.11.0040 Sentença sem mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Tutela Provisória Cautelar Antecipada de Busca e Apreensão 

com Pedido Liminar, ajuizada por Giobaldo Dias da Silva em face de 

Gaúcho de Tal, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial de Id. 
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3315258. A inicial veio instruída com os documentos de Id. 4550675 e ss. 

De largada, deferiu-se a busca e apreensão postulada, Id. 3321672. O 

cumprimento da medida restou impossibilitada, face a ausência de 

identificação do requerido, bem como de seu provável endereço, 

consoante certidão de Id. 4271658. Intimado a manifestar-se, o autor 

requereu a citação editalícia do demandado, Id. 4991735. Edital de citação 

e intimação, Id. 8303870. Certidão de decurso do prazo, Id. 10313045. 

Contestação por negativa geral, Id. 10450945. A decisão saneadora de Id. 

11667640 determinou a adequação da inicial. Seguindo, o autor informou a 

interposição de Agravo de Instrumento, Id. 11936468, o qual, todavia, não 

foi conhecido, consoante decisão de Id. 12048925. Certificou-se o 

decurso do prazo sem manifestação do autor quanto a determinação de 

adequação da exordial, Id. 12756148. É o breve relato. Decido. Com efeito, 

o atual Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 319 os requisitos 

da petição inicial, dentre os quais, os nomes, prenomes, o estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu (inciso II 

do art. 319). O referido dispositivo legal segue dispondo ainda que: “§ 1º 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.” Pois bem. No caso dos 

autos, é evidente que a petição inicial não atende aos requisitos 

expressos pelo art. 319 do CPC. Logo, competia à parte autora proceder 

na forma prevista no § 1º do mencionado artigo, o que, todavia, não o fez. 

Aliás, ainda que o autor tivesse requerido ao Juízo diligências para 

obtenção das informações previstas no inciso II do art. 319, muito 

provavelmente restaria inexitosa, visto que, a petição inicial aponta como 

requerido a pessoa de Gaúcho de tal, sem qualquer indicação sequer de 

endereço. Tanto assim que, mesmo deferida a liminar de busca e 

apreensão, a medida nem mesmo foi cumprida, por falta de elementos 

indicativos da localização do réu, ou mesmo, do bem que se pretende 

buscar e apreender. Nessa toada, embora a legislação processual seja 

flexível quanto aos requisitos da petição inicial, não se pode admitir seja 

amplamente genérica, podendo eventual sentença fazer efeito em 

desfavor de eventual terceiro que nenhuma relação tenha o negócio 

jurídico firmado, sobretudo neste Município onde predomina a imigração de 

sulistas, havendo incontáveis pessoas com a alcunha de “Gaúcho”. 

Portanto, haja vista que, mesmo intimada, a parte autora deixou de adotar 

as providências pertinentes quanto a adequação da peça inicial, julgo 

extinto o presente processo sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, incisos I e IV c.c. art. 319 do CPC, revogando a liminar inicialmente 

deferida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária, ficando suspensa a cobrança, eis que beneficiário da Justiça 

Gratuita. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se, 

providencie as baixas necessárias (RENAJUD) e arquive-se. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 21 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ANTUNES (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000356-45.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CFI em desfavor de ANTONIO ANTUNES, devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

Entre um ato e outro, em id. 13493861, o autor requereu a extinção do 

feito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e 

TUCCI, a desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da 

posição processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". 

Como se vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o 

qual se fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do 

processo com resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos 

apenas processuais, não atingindo o direito material que permanece 

incólume. Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte 

demandada, haja vista que ainda não ocorreu a triangularização 

processual. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, se houver, 

pela parte autora. HONORÁRIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. Às providências. Sorriso/MT., 21 de Junho 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000624-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000624-36.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, juntar 

aos autos a matrícula do imóvel a ser penhorado. Sorriso/MT, 25 de junho 

de 2018. Mirela C.P.L.Gianetti Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000271-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONIR PAULO SILVESTRO (AUTOR)

RENATO ZENARO (AUTOR)

GISELE RISSARDI SILVESTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR ROBERTO CARNIVALI (RÉU)

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI (RÉU)

EDNA MARIA CARNIVALI (RÉU)

MARCIA REGINA CARNIVALI SCHUHMACHER (RÉU)

LUIZ CARNIVALI (RÉU)

JAMES STEWART SAMOGIM (RÉU)

SIMONE CARNIVALI (RÉU)

MARIA APARECIDA DA SILVA CARNIVALI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000271-59.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de nulidade de atos jurídicos com pedido de tutela de urgência 

de natureza cautelar ajuizada por RENATO ZENARO, ALCIONIR PAULO 

SILVESTRO E GISELE RISSARDI SILVESTRO em face de LUIZ CARNIVALI, 

MARIA APARECIDA DA SILVA CARNIVALI, ODAIR ROBERTO CARNIVALI, 

MARCIA REGINA CARNIVALI SHUHMACHER, SERGIO HENRIQUE 

CARNIVALI, EDNA MARIA CARNIVALI, SIMONE CARNIVALI e JAMES 

STEWART SAMOGIM, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 11492046 e ss. Determinou a emenda da inicial para 

fins de adequação do valor atribuído à causa, id. 11574222. Em 

cumprimento a determinação supramencionada, os autores procederam a 

emenda em id. 11659527 e ss. Consoante se infere do id. 11769828 e ss, 

antes mesmo do recebimento da petição inicial, os requeridos, 

voluntariamente manifestaram-se nos autos, opondo-se à concessão da 

tutela de urgência pretendida. Na oportunidade, encartaram aos autos os 

documentos de id. 11769861 e ss. Deferiu-se a tutela de urgência 

pleiteada, determinando a suspensão das deliberações tomadas por 

ocasião da Assembleia Extraordinária da empresa OCX Incorporações 

SPE LTDA, id. 11884383. Citação (id. 11976114, 11978948, 12066839 e 
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12525036). Em id. 12320552, os requerentes pugnaram pelo 

revigoramento da liminar deferida, a fim de que fosse determinada a 

suspensão da reunião extraordinária convocada e/ou deferimento de nova 

tutela de urgência incidental. Juntaram os documentos de id. 12320574 e 

ss. Indeferiu-se o requerimento acima, id. 12355082. A sessão de 

mediação restou infrutífera, id. 12793143. Certificou-se o decurso do 

prazo para manifestação dos demandados (id. 13340365). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A 

despeito de os requeridos terem sido regularmente citados, deixaram de 

contestar no prazo legal, motivo pelo qual DECRETO-LHES a REVELIA, nos 

limites do art. 345, inciso II, do CPC. No mais, presentes as condições da 

ação e demais pressupostos processuais, DECLARO O FEITO SANEADO 

nos termos do art. 357 do CPC. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II 

do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre o seguinte ponto 

controvertido: a nulidade das deliberações tomadas na Assembleia 

Extraordinária da empresa OCX Incorporações SPE LTDA realizada em 

17/01/2018, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pela parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de 

prova admitidos em questão serão o documental e o testemunhal. 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem as 

provas que pretendem produzir, lembrando que, no caso em tela, o ônus 

probatório observará a regra geral prevista no art. 373, inciso I, do CPC. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação das partes, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 21 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000860-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR VIEIRA (AUTOR)

MARIA LUCIA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDILAURA DE ALMEIDA VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000860.22.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de 

requerimento de abertura de Inventário formulado por Maria Lúcia Ribeiro 

em relação aos bens deixados por Valtair Vieira, falecido em 10/11/2015, 

consoante petição inicial de Id. 1531324 e documentos que a acompanha,. 

Decisão inicial, Id. 1532896. Termo de compromisso de inventariante, Id. 

1547043. Primeiras declarações, Id. 1663433. Requerimento para 

alteração de contrato social, Id. 1680353. Edital de intimação de terceiros e 

eventuais interessados, Id. 1967477 e ss. MPE manifestou-se no sentido 

de não ter interesse de intervir no presente processo, Id. 2035629. 

Herdeira Leidilaura de Almeida Vieira habilita-se nos presentes autos, Id. 

2405384. Manifestação do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que 

junta certidões negativas de débitos estaduais, Id. 2912585 e ss. 

Impugnação às primeiras declarações, fls. 3008577. União manifesta 

informando não ter interesse no processo, Id. 4910987. Nesta 

oportunidade, juntou certidão negativa de débito. Mari Lúcia Ribeiro e 

Leidilaura de Almeida Vieira peticionam nos autos informando que 

compuseram-se amigavelmente, nos termos que constam da petição de Id. 

11249862. Determinou-se a intimação dos Patronos da inventariante para 

manifestação, todavia, a manifestação de concordância se deu pela 

Advogada da herdeira Leidilaura de Almeida Vieira. Nessa toada, devolvo 

os autos em Cartório para que se proceda a intimação da Advogada da 

inventariante, conforme anteriormente determinado. Na oportunidade, 

deverá a inventariante informar este Juízo sobre o recolhimento do ITCD, 

ou ainda, sobre eventual isenção. No mais, certifique intimação do 

Município de Sorriso/MT. Às providências. Sorriso/MT, 21 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002039-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIR ANTONIO ZEN (AUTOR)

REJANES JOANA POTRICH ZEN (AUTOR)

ANA CLECI ZEN BALESTRO (AUTOR)

OTACILIO ANIBAL BALLESTRO (AUTOR)

CLECERINA MARIA ZEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS SANTIAGO DE CARVALHO OAB - MS11336-B (ADVOGADO)

SERGIO LOPES PADOVANI OAB - MS14189 (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER OAB - MS16485 (ADVOGADO)

REINALDO DOS SANTOS MONTEIRO OAB - MS18897 (ADVOGADO)

ELIANE RITA POTRICH OAB - MS7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDEMIR GUARESCHI (RÉU)

MARIVETE LODI GUARESCHI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002039.54.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória promovida por Admir Antonio Zen e sua esposa Rejanes Joana 

Potrich Zen, Ana Cleci Zen Ballestro e seu marido Otacilio Anibal Ballestro 

e Clerecina Maria Zen em face de José Ademir Guareschi e Marivete Lodi 

Guareschi, todos qualificados nos autos, asseverando serem credores 

dos requeridos da quantia de R$ 1.581.171,50 (um milhão, quinhentos e 

oitenta e um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta centavos), 

atualizada até 25/04/2017, crédito este representado por instrumento 

particular de declaração firmada pelos requeridos em 18/02/2011, 

conforme inicial de Id. 6678434. A inicial veio instruída com os documentos 

de Id. 6678490 e ss. De pronto, foi indeferido o benefício da Justiça 

Gratuita, determinando-se o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciárias devidas, consoante decisão de Id. 8041035. Os autores 

informam e comprovam nestes autos a interposição de recurso de Agravo 

de Instrumento, Id. 8685771 e ss. Diante da decisão proferida em sede de 

Agravo de Instrumento, deflagrou-se o processamento da ação monitória, 

consoante se vê do Id. 9246826. Posteriormente, juntou-se aos autos 

decisão proferida nos autos do AI interposto, o qual foi provido, Id. 

10327453. Devidamente citado e intimado, o requerido José Edemir 

Guareschi apresentou Embargo Monitório, consoante se infere do Id. 

10755292, instruída com documentos. Posteriormente, o requerido fez 

juntar aos autos cópia das matrículas dos bens imóveis dos embargados, 

Id. 10987381 e ss. Em atenção ao princípio do contraditório, determinou-se 

a abertura de vista aos embargos, Id. 11731129. Intimados, os 

embargados manifestaram-se pela petição de Id. 12150729. É o breve 

relato. Decido. Previamente ao saneamento do processo, oportunidade em 

que serão examinadas as questões preliminares arguidas, intimem-se os 

autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem se já realizado o 

inventário dos bens deixados pelos seus genitores Plínio Zen e Almira 

Josefina Zen, juntando-se a estes autos cópia dos formais de partilha 

eventualmente expedidos. Às providências. Sorriso, MT, 21 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003017-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DOMINGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO DALLASTRA (RÉU)

 

Autos nº 1003017-94.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido Liminar ajuizada por Angélica Domingues 

de Oliveira em face de Silvanio Dallastra, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo em síntese, que realizou a venda de um veículo VW Gol 1.0 GIV 

2009/2010 ao requerido, sendo que este estava alienado fiduciariamente 

ao Banco Pan S/A, ficando a parte ré obrigada a assumir o financiamento 

e realizar a transferência do veículo para o seu nome. Afirma que, embora 

o requerido venha quitando corretamente as parcelas do financiamento e 

o IPVA, bem como utilizando o veículo desde a tradição, até a presente 

data não realizou a transferência junto ao órgão competente. Desse modo, 

as infrações de trânsito praticadas pelo mesmo recaem sobre o nome da 

autora, eis que ainda consta como proprietária do veículo. Por tais razões, 

ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência 

para determinar que o réu providencie a transferência imediata do veículo 

ou assuma as infrações de trânsito praticas, sob pena de multa diária. A 

inicial veio instruída com documentos, Id. 13568508 e ss. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

uma vez que demonstrada sua hipossuficiência econômica de forma 

satisfatória. Anote-se. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência. 

Relativamente a este instituto processual, o art. 300 do atual CPC assim 

dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 
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elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução 

pode ser dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de 

natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Como se vê, para a concessão 

da tutela provisória de urgência, é imprescindível a demonstração dos 

requisitos da plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além 

da demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil 

do processo. No que se refere ao primeiro requisito, isto é, o dever da 

parte de comprovar a plausibilidade do direito por ela invocada, urge 

anotar que a verossimilhança não restou suficientemente demonstrada, 

eis que não consta dos autos contrato de compra e venda do veículo, bem 

como não houve notificação prévia da parte requerida para a devida 

transferência. Com relação ao segundo requisito, destaca-se que o que 

de fato importa é evitar-se o dano irreparável ou de difícil reparação. No 

caso em exame, não se vislumbra tal possibilidade. Ademais, incabível o 

pleito de transferência liminarmente, uma vez que se estaria antecipando o 

próprio julgamento do mérito da ação ordinária. Pelo exposto INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado, eis que ausentes os requisitos 

legais necessários. CITE-SE o requerido para querendo, contestar a ação 

no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Em 

consonância com o disposto no art. 334, do Novo Código de Processo 

Civil, DESIGNO sessão de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, 

às 09h:00min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a 

conciliação, os autos retornarão a este juízo natural para homologação. 

Não havendo solução consensual do conflito de interesse, por força do 

art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos 

incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Face o disposto no art. 344 do 

NCPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Às providências. Sorriso/MT., 21 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001343-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR KRUGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON FLEMING (EXECUTADO)

 

1001343-81.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural, bem como o preparo da carta precatória a ser expedida. 

Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97397 Nr: 9423-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA 

THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929/E, ROBSOM 

HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, RICARDO ALEXANDRE 

VIANA - OAB:17.947/B

 Autos nº 9423.61.2012.811.0040 (Cod. 97397)

Vistos etc.

 Considerando o teor do recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como a decisão de fl. 323 que deferiu o 

levantamento do valor anteriormente bloqueado, devolvo os autos em 

Cartório a fim de que seja lavrada a competente certidão, nos termos do 

art. 1º e § 1º do Prov. 68/CNJ.

 Nesta oportunidade, defiro ainda a expedição de alvará para 

levantamento do saldo remanescente de R$ 2.698,01, conforme requerido 

à fl. 331, devendo a Secretaria proceder na forma determinada no 

mencionado provimento.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90665 Nr: 2298-42.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858-A, Tiago Ferreira dos Santos - OAB:14.694/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO ADRIANO 

LISANDRO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6.675-A, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11714/MT, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, FABIULA MÜLLER KOENING - OAB:OAB/PR 

22819, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93982/SP, FERNANDA PAULA 

BELLATO - OAB:14065/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, NARA 

CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:8915-MT, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:OAB/MT6.193

 Intime-se a devedora para que observe o disposto no art. 36, § 1º, da lei 

11.101/2005.Notifique-se o Administrador Judicial para que proceda à 

publicação do edital de convocação.Por fim, anoto que, deverá o 

Administrador Judicial, na forma do art. 18, § único, ambos da lei 

11.101/05, providenciar a publicação de novo edital sempre que for 

incluído credor no quadro geral, tanto trabalhista de ofício (art. 6º, § 2º, da 

lei 11.101/05), quanto retardatários não trabalhistas, estes últimos após a 

prolação da respectiva sentença.Com isso, resta suplantada, ao menor 

por ora, a análise dos embargos de declaração apresentados às fls. 

3191/3194, bem como do requerimento da Recuperanda constante da ata 

da última Assembléia realizada para declaração do abuso no direito de 

voto do credor Banco do Brasil S/A e, via de consequência, aplicação do 

instituto Cram Down.Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 20 de Junho de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149558 Nr: 3911-58.2016.811.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 270 de 909



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA para no prazo legal, manifestar-se acerca da busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos 

FLS. 60/61 E 69/71, especificando em qual endereço requer a realização 

do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82288 Nr: 1168-51.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118634 Nr: 9074-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MACHADO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL U (COMERCIAL UEMURA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Muller Abreu Lima - 

OAB:6177/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37275 Nr: 198-90.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JAIR BORGES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ZIBETTI - 

OAB:9063-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82889 Nr: 1831-97.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C&FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTCS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, GABRIELA ALVES DE DEUS - OAB:13.131, 

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13239-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105072 Nr: 8138-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA MARMORE E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115868 Nr: 6993-68.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CAVALHEIRO NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17.567, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RONALDO 

BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116690 Nr: 7628-49.2014.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO STUCHI REIS DE 

OLIVEIRA - OAB:311.043/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Executada (art. 841, § 1º, NCPC), da penhora realizada nos autos que 

recaiu sobre os seguintes bens: "LOTE nº 091, com área de 1.466,64 m² 

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis metros e sessenta e quatro 

centímetros quadrados), Fração Ideal de 0,64% Área Comum 526,84m² 

Área Total 1.993,48 m², situado no Condomínio Fechado Horizontal 

denominado “RESIDENCIAL MONDRIAN”, no município de Sinop, com 

matrícula no CRI de Sinop sob nº 44.011” em nome do executado 

CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO, ficando o mesmo como FIEL 

DEPOSITÁRIO do bem", para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar embargos/impugnação à penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145218 Nr: 1545-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAICLINE BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A /MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135635 Nr: 8302-90.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDUZA CECON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, TERCEIRO INTERESSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JÚNIOR - OAB:240233/DF, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverão AS PARTES, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada uma, já que ambaas requereram a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17597 Nr: 1730-41.2003.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON COELHO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ANDRADE SOARES DA 

SILVA - OAB:33.327, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE FABIANA DIER BOLCHI - 

OAB:6937/MT, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 8212-87.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DE PAULA GEGENBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PATRICK GREFF, ADRIANA LUISA 

MAZZONETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116424 Nr: 7420-65.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS BOAVA, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, DEBORA 

BOAVA BRAGA, DANIELI BOAVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, INDIANARA CONTI - OAB:11 097-MT, PEDRO ROBERTO 

ROMÃO - OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo DE 15 (quinze), 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial complementar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123075 Nr: 1215-83.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIECDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, indicar o endereço atualizado do 

representante legal da empresa requerida, para que seja efetuada sua 

citação nos termos do despacho de fl. 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124684 Nr: 2205-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORECI FATIMA GRAEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436/SP, CLEBER SIMÃO CAMPARINI - OAB:286.950, 

FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deveráa PARTE REQUERIDA - FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA, que requereu a prova (art. 95, do NCPC), 

recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120134 Nr: 9577-11.2014.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - 

OAB:275477, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o deposito judicial apresentado pela 

devedora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39562 Nr: 2442-89.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFEO AUGUSTO TRECENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDI 

- OAB:6.735, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41731 Nr: 4530-03.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPORTA COMÉRCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA, LUIZ SÉRGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

MÁRLEN PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:53.261/MG, RAFAEL DE MELLO 

S. ROLA - OAB:OAB/MG 117301, ROGERIO FLORES PEREIRA - 

OAB:OAB/MG 61.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - OAB:7.724/MT, 

JANAÍNA BRESSAN - OAB:OAB/PR 37570, MARCELO CLEMENTE 

BASTOS - OAB:33734-B, RODRIGO MUNIZ SANTOS - OAB:22918/PR

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92707 Nr: 4287-83.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B, LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112944 Nr: 4721-04.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ALVES DE SENA, MAX WILLIAN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN DE LIMA, GERSON ALVES DE 

SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROBERTO KULKA - OAB:18620, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar os APELADOS, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164120 Nr: 27-84.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO ALDEBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SVERZUTI FIDÊNCIO - 

OAB:147000, CLAUDIA DE CARVALHO - OAB:73860, ERNESTO 

BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
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contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41230 Nr: 4058-02.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO SAUER, MARLENE SAUER, CLOVIS 

KRZYZANSKI, CLAUDETE LUIZA DE CESARIO KRZYZANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2638 Nr: 116-45.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRO-MECÂNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 240), com a observação da EBCT "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145168 Nr: 1506-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO, SIDNEI 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - 

OAB:206.425 OAB/SP, GILBERTO SAAD - OAB:24956 OAB/SP, IRIS 

VÂNIA SANTOS ROSA - OAB:115.089 OAB/SP, JOAO MARCELO 

GUERRA SAAD - OAB:234.665 OAB/SP, SANDRA IGNACIO GAUI - 

OAB:189.903 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Matupá/MT, com a finalidade de citação, devendo 

ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129823 Nr: 5255-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENILSON RODRIGUES COSTA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson José Melo de Oliveira - 

OAB:4374/RO, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALLIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 1602, para no prazo legal, manifestar-se acerca das planilhas 

pormenorizadas de atualização do valor exequendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 177407 Nr: 7476-93.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERCLEY DA COSTA LIMA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - 

OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALLIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 1602, para no prazo legal, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33981 Nr: 3128-18.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRIAGRO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER, ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE FATIMA MOHR SCHAFER, 

SIRLEI TERESINHA SCHAFER PEREIRA DUARTE, JAIR PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de São José do Rio Claro/MT e Sinop/MT, com a 

finalidade de citação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para 

posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106134 Nr: 9206-81.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON, PLATAFORMA COMÉRCIO 

DE CEREAIS LTDA, M.S.A. COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA -ME, TRANS 

ACRAN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, WANDERLEI APARECIDO 

PINTO, CLAUDIONOR LOURENÇO, ADRIANO CEZAR TURATE PENASSO, 
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HELIO LEMES BRASILIENSE, VALDEMIR KLUCK, JOSE NOGUEIRA DA 

SILVA, LUCAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:OAB/SP 287.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR MARTINS 

BORGES - OAB:OAB/PR14.184, VINÍCIUS MACHADO BORGES - 

OAB:OAB/PR46.034

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, indicar o endereço atualizado do 

representante legal da empresa requerida, para que seja efetuada sua 

citação nos termos do despacho de fl. 332.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92798 Nr: 4417-73.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROCHEDO LTDA 

- EPP, JOÃO BATISTA DE FREITAS, MARINEZ BARRETO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105019 Nr: 8091-25.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAELLA DE ABREU MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER 

EMMERICH - OAB:5143-B/TO, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61414 Nr: 4707-59.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL DI DOMENICO - ESPÓLIO, SILVANIA BARONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, zalaudio - 

OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE REQUERENTE, que requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2237 Nr: 120-82.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS LARA, EDSON LUIZ 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139993 Nr: 10621-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BATISTELLA, LENINHO BATISTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119222 Nr: 9487-03.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA VARGAS DA SILVA, ELIZETE 

LOURENSE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 275 de 909



CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de citação e demais atos, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31733 Nr: 922-31.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:24378, DANIELA VOLPE GIL - OAB:11281, FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:1585-A, LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:7.684, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) EMBARGANTE e EMBARGADA, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial de fl(s). 184/207.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120411 Nr: 10347-04.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA PINHEIRO, WILSON 

MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GUILHERME BENTO 

DA SILVA - OAB:15830/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, a PARTE 

EXECUTADA, para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença/acórdão, sob 

pena de multa de 10% e honorários advocatícios fixados conforme § 1º do 

art. 523, do NCPC, CIENTIFICANDO que o pagamento voluntário e 

tempestivo exonerará o devedor, da multa e dos honorários advocatícios, 

bem como, para querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106756 Nr: 9785-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. S. ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, 

ORLANDO SEVIDANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de REPUBLICAR a 

DECISÃO/SENTENÇA de fl(s). 332/334, haja vista que o(a) procurador(a) 

do assistente do credor DR. RENATO FELICIANO DE DEUS NERY, não 

havia sido cadastrado no momento do envio para publicação.

DECISÃO/SENTENÇA: "(...). Diante de todo exposto, ACOLHO OS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY, para acrescentar no dispositivo da r. sentença proferida às fls. 

159-160 no que se refere a fixação dos honorários advocatícios, “que 

serão divididos entre os advogados/sociedade de advogados que atuaram 

no feito, na proporção de 9% para o advogado embargante de fls. 

162-245 e 1% para a sociedade de advogados constante da procuração 

de fls. 144-148". Relativamente ao pedido de condenação nas penas da 

litigância de má-fé, entendo que nesta oportunidade é recomendável uma 

prévia advertência no sentido de que seja estabelecida uma nova postural 

processual, de modo que em outros processos seja observado do 

embargante no que pertine aos honorários de sucumbência, evitando-se 

incidentes que apenas contrariam a necessária celeridade processual. 

IMTIMEM-SE, inclusive o advogado embargante. CU"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94491 Nr: 6235-60.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRISTINA CORRÊA 

DE ANDRADE - OAB:MT 15.549-O, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9 

941-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para recolher os valores relativos aos honorários periciais, 

no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de arquivamento do feito, uma vez 

que indispensável a realização de perícia para apuração do crédito devido 

que se encontra pendente há mais de 2 (dois) anos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94165 Nr: 5849-30.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON CARLOS GUIMARÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI DE BRITO, JULIO CESAR MALAQUIAS 

MESQUITA, DANIELLA CRISTINA DE BRITO VEDOY DA SILVA, WILLAM 

JUNIOR DE BRITO BARRETO DOS SANTOS, ADRIELLE CARLA DE BRITO 

LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112226 Nr: 4156-40.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ROSA DIAS, ELSON DOS SANTOS 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10347 Nr: 2190-33.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA, NALITA HILLMANN 
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GRANKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1857 Nr: 35-67.1994.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN, JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN, PAULINA SEGAT BRUSTOLIN, 

ODOVINO BRUSTOLIN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:MT-6233-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B, 

GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - OAB:10.847, HELENISE SESTI 

REGHELIN - OAB:RS 57752, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, KAMILL 

SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:PR 

26822-B, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAN JOSÉ 

DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 2414-68.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO PARTICHELI, TARCISO PARTICHELI, 

ALUISIO PARTICHELI, ADELOR CORDOVA DE BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP 258.420, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - OAB:16988, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca da impugnação à penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91794 Nr: 3682-40.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 121), com a observação da EBCT "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136751 Nr: 8916-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZUCHINI DA CRUZ E MAZUCHINI DA CRUZ 

LTDA EPP, ELTON CEZAR MAZUCHINI DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a CREDORA, 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado, devendo acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências, no valor de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou R$ 

3,50 (rural) por km rodado, bem como efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de Umuarama/PR e Cafezal do Sul/PR, com 

a finalidade de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133392 Nr: 7058-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA RURAL DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FABIO GARCIA ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141646 Nr: 11413-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SILVA FIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, atender a solicitação contida no Ofício do 

Juizo Deprecado de fl. 83.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57229 Nr: 1059-71.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO LUIZ ZANOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE REQUERENTE, que requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106753 Nr: 9782-74.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VOLPATO LTDA - ME, 

BENEDITO MARCOS VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2417 Nr: 46-28.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CACHIMBO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, TÁRIK FERREIRA - OAB:21931, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO B.VARELA RODRIGUES - 

OAB:3.575

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Itapema/SC, Florianópolis/SC e Erechim/RS, com a 

finalidade de citação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para 

posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29651 Nr: 4083-83.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO ANDRÉ ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA BASTOS NUNES - 

OAB:10178/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de São José do Rio Claro/MT, com a finalidade de 

AVALIAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para 

posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56853 Nr: 707-16.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARLOS MACHADO ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA KATIA CENCI, IVANEIDE DE FATIMA 

FELIPETTO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, IVONE 

DAMEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104250 Nr: 7311-85.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA VELOSO, EMILIA HUMOEHINSKI 

VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127167 Nr: 3726-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ANTÔNIO DOS SANTOS, RENATA DE 

ALMEIDA CANSIAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168325 Nr: 2368-83.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DE ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYAO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-0-SP, RODRIGO NAZARIO GERONIMO PINTO - 

OAB:OAB/SP 305482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:SP142.452

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38680 Nr: 1557-75.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Barros - 

OAB:11010/B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade 

e impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139633 Nr: 10475-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 189531 Nr: 3825-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DAL SOCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORIAL IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR BARBIERI - 

OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96745 Nr: 8719-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOARES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA/REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30448 Nr: 4924-78.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO ALVES MARSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR CARLOS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54606 Nr: 4906-18.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO ANTONIO DA SILVA MACHADO, 

VILSON JOSE DE FREITAS, CEREALISTA KI - BELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113008 Nr: 4765-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NEIVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALLIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 1602, a INCLUIR os CRÉDITOS TRABALHISTAS, referente aos 

presentes autos, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, inclusive descrevendo o valor/classificação da 

inclusão, nos termos da decisão de fls. 55/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145477 Nr: 1688-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ERCILIO SCHWANTES, SADI ZANATTA, 

NERI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA, ELIANA DANIELI 

ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Tapera/RS, com a finalidade de citação, devendo 

ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40055 Nr: 2877-63.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42421 Nr: 5241-08.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO, ALEXANDRE 

MANOEL MINGOTTI PRADO, WAHINGTON LUIZ PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO, 

SINAL VERDE SERVICE LTDA, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

MORAES - OAB:23431/PR, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - 

OAB:6687, CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 14.526, 

CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:MT-9647 - B, LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10.102/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293, VALMIR BRITO DE MORAES - OAB:PR-12098-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82446 Nr: 1339-08.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, KÉZIA GONÇALVES DA SILVA - OAB:8.370/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO PARA FINS DE 

PROTESTO, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123610 Nr: 1598-61.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, LANDER PIAZZA, DAVID DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 80/81), com a observação da EBCT "mudou-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120027 Nr: 10385-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDSON BONGESTAB FRIEBEL, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GOMES MALDONADO DE 

JESUS - OAB:5769/RO, Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALLIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 1602, para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, 

ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença de fls. 75/77.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 415-65.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE DIERINGS, NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a apresentação de impugnação à 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39482 Nr: 2353-66.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:2.746/TO-11010B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132072 Nr: 6417-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AYRES RAMOS - 

OAB:OAB/RS 64015, MAURÍCIO MARQUES SBEGHEN - OAB:OAB/RS 

62.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR A PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão de fl. 59

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 88965 Nr: 544-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MORO, CLEIDE INÊS PICIN MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR os PATRONOS 

INICIALMENTE CONSTITUIDOS PELA PARTE CREDORA, DR. GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB/MT nº 13.842-A, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca do acordo entabulado nos autos, bem como 

quanto a manifestação do exequente de fl. 137, sob pena de anuência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1724 Nr: 592-83.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO KRASNIEVICZ - ESPOLIO, MARIA 

LOURDES KRASNIENICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8.350/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, SAIONARA 

MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125034 Nr: 2414-43.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTITEC FERTILIZANTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIAGRI REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:36.441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136313 Nr: 8644-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCORRO RODRIGUES, BERNARDO ALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de citação do herdeiro, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83767 Nr: 2873-84.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPEL & FERNANDES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A "OI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, para as providências cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144962 Nr: 1397-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉTODO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANCE INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FREDERICO DE 

PAULA - OAB:29.326/PR, FABIANA ANDREA FERNANDES LIMA 

PEREIRA - OAB:43.141/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE REQUERENTE, que requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101042 Nr: 3871-81.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO RICARDO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATC - ASSOCIAÇAO DOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, KLEYTON PROENÇO DE OLIVEIRA - OAB:16810, 

SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:6356

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de REPUBLICAR a 

DECISÃO/SENTENÇA/IMPULSONAMENTO de fl(s). 231, haja vista que o(a) 

procurador(a) da parte REQUERIDA, não havia sido cadastrado no 

momento do envio para publicação.

DECISÃO/SENTENÇA: "CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 230), com a observação da EBCT 

"mudou-se"."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124327 Nr: 2029-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SORGATO, ZENILDA ROSA SORGATO, 

MARCO AURÉLIO SORGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALBERTO LUVISON 

- OAB:38396, HERMES ALENCAR D. RATHIER - OAB:16.995 - PR, 

ROBSON ALFREDO MASS - OAB:55.684/PR, VALMIR ANTÔNIO SGARBI 

- OAB:38.416/PR

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender de direitO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102013 Nr: 4938-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "“VEÍCULO MARCA/MODELO: 

HONDA/CB 400, PLACA KAZ-1468, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 

1982/1982, CHASSI CB400BR3006862; de propriedade do(s) 

executado(s) Joel Martins de Almeida". CIENTIFICANDO a PARTE 

EXECUTADA, que a partir da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 

(quinze) dias para opor, querendo, EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36200 Nr: 5310-74.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DEMEIS, MÁRCIO DEMEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Miro da Silva 

- OAB:22.225/MG, Carlos Alberto Miro da Silva Filho - 

OAB:108504/MG, Silca Mendes Miro Balbo - OAB:76.079

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "a) “VEÍCULO MARCA/MODELO: 

TOYOTA HILUX SW4 SRV4X4, PLACA KAP-6009, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2005/2006, CHASSI 8AJYZ59G563001334”

b) “VEÍCULO MARCA/MODELO: MMC/L200 4X4 GLS, PLACA DFZ-5917, 

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2002/2003, CHASSI 93XHNK3403C223852”;

c) “VEÍCULO MARCA/MODELO: CITROEN/XSARA PICASSO EX, PLACA 

CYO-2270, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2002/2002, CHASSI 

935CHRFM82J512428”; de propriedade do(s) executado(s) Marcelo 

Demeis". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da intimação 

da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, querendo, 

EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 1134-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): " “50% DO LOTE URBANO SOB Nº 

33 da quadra nº 172-C, situado no Loteamento Gleba Sorriso, na cidade 

de Sorriso-MT, com área de 800,00m² (oitocentos metros quadrados) e os 

limites e confrontações especificados na matrícula de nº 23039 do CRI de 

Sorriso” de propriedade do executado JOSE AUGUSTO ASCOLI". 

CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da intimação da 

penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, querendo, 

EMBARGOS.

2ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002904-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FACHINETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (RÉU)

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002904-43.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EMERSON FACHINETTO RÉU: CARAMURU ALIMENTOS S/A., GABIZA 

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO 

o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004611-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que foi designada a data de 14/08/2018 às 08h30min, 

procedendo a intimação da parte autora na pessoa de sua advogada. 

Sorriso, 25/06/2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003189-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR FONTANA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003189-36.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CLAIR FONTANA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda S.A. em face de Clair Fontana - ME, pugnando, em sede liminar, a 

busca e apreensão do veiculo descrito na inicial. Para concessão da 

liminar, de acordo com a legislação e a jurisprudência, é necessário que 

credor demonstre a mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial 

ou pelo protesto de título, consoante ao disposto no artigo 2º do Decreto 

Lei 911/69. Na mesma toada, o enunciado da Súmula n. 72 da Súmula do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê “a comprovação da mora é 

indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

Frisa-se que a notificação extrajudicial deve ser efetivamente remetida e 

entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo 

necessário, porém, o recebimento pessoal pelo devedor. Ressai dos autos 

que o autor não comprovou a mora da parte devedora, conforme se infere 

da notificação extrajudicial juntada aos autos (ID. 13694932), que sequer 

consta informação do envio ou recebimento, em desconformidade das 

exigências do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações 

da Lei 13.043/2014, não tendo sido esgotadas as tentativas de notificar o 

requerido. Verifico, também, que a parte autora não colacionou aos autos 

instrumento de protesto, o que, conforme se depreende do dispositivo 

legal mencionado acima, bem como a jurisprudência pátria, que entende 

ser valido o protesto de título como forma de constituição de mora do 

devedor, o que não fora comprovado nos presentes autos. Em reforço ao 

exposto, segue o entendimento jurisprudencial do STJ: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É firme a jurisprudência no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. O 

tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu que "a tentativa 

de notificação extrajudicial do réu no endereço informado no contrato não 

foi concretizada", premissa cuja alteração é inviável por demandar 

incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice 

da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

520.876/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015) Em outro ponto, 

verifica-se que o autor não recolheu as custas e taxas processuais. 

Desta, DETERMINO a intimação da parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a 

mora do devedor, conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, bem 

como providencie o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, ut parágrafo único do art. 321, do CPC. 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003269-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON CELIO LUIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003269-97.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: JACSON CELIO LUIZ 

Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento 

de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição 
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(artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas 

as providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002782-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME (EXECUTADO)

BRUNO WANDERSON LIMA MONTENEGRO (EXECUTADO)

ANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA MONTENEGRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002782-30.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ATACADAO S.A. EXECUTADO: MERCADO E ACOUGUE 

KAIABI LTDA - ME, BRUNO WANDERSON LIMA MONTENEGRO, ANGELA 

OLIVEIRA DA SILVA LIMA MONTENEGRO Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

execução com pedido de tutela de urgência ajuizada por Atacadão S.A. 

em face de Mercado e Açougue Kaiabi Ltda., Bruno Wanderson Lima 

Montenegro e Angela Oliveira da Silva Lima Montenegro, todos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é credor dos 

executados do valor atualizado de R$ 13.302,50 (treze mil, trezentos e 

dois reais e cinquenta centavos) provenientes de 05 (cinco) cheques 

emitidos pela primeira requerida. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que os títulos executados, cheques, foram emitidos, tão somente, 

pelo executado Bruno Wanderson Lima Montenegro (id nº 13397524). 

Assim, vislumbro inicialmente que há relação jurídica material apenas entre 

Atacadão S.A. e Bruno Wanderson Lima Montenegro, não havendo 

qualquer justificativa nos autos acerca da integração dos demais 

executados no polo passivo da lide, tratando-se assim de partes ilegítimas 

para compor qualquer dos polos desta ação. Não sendo o caso de 

desconsideração inversa da pessoa jurídica ou integração dos demais 

sócios na relação jurídica, resta patente a ilegitimidade passiva de 

Mercado e Açougue Kaiabi Ltda. e Angela Oliveira da Silva Lima 

Montenegro. Nesse sentido: APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CHEQUES 

EMITIDOS PELA PESSOA JURÍDICA SOCIEDADE LIMITADA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS SÓCIOS CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA 

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO NÃO DEMONSTRADAS. 1. Os quatro 

cheques objetos desta ação monitória foram emitidos pela pessoa jurídica, 

sociedade limitada, e subscritos pela sócia da pessoa jurídica (fls. 6/9). 2. 

Tendo os cheques sido emitidos pela pessoa jurídica, contra ela deverá 

ser movida a ação monitória, e não contra a pessoa dos sócios, 

ressalvada a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica 

na fase de execução, caso seja necessária. 3. Desacolhe-se a preliminar 

articulada de cerceamento, encerrando a causa matéria exclusivamente 

jurídica, formado o livre convencimento, viável o julgamento, 

independentemente de quaisquer outras provas requeridas, 

desnecessárias à consecução do litígio. 4. A existência de conexão ou 

litispendência com a ação de despejo movida entre as mesmas partes não 

restou clara nos autos, não havendo qualquer menção nos títulos, deste 

modo, por não ter sido afastada o caráter abstrato dos cheques, 

afiguram-se desprovidas de fundamento as alegações baseadas em 

outras negociações realizadas entre as partes. 5. A pessoa jurídica tem 

forma de sociedade limitada, sendo a emitente da cambial sua 

representante, mas não responsável solidária, daí porque contra a 

devedora principal vinga a cobrança monitória. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJSP - Apelação 0007908-75.2008.8.26.0084; Relator (a): 

Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Campinas - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2013; Data de 

Registro: 30/08/2013) Outrossim, para o ajuizamento da ação de execução 

o art. 798, I, “a”, do CPC dispõe que ao propor a execução o exequente 

deverá instruir a petição inicial com título executivo extrajudicial. No caso, 

o exequente trouxe aos autos apenas cópias das folhas de cheque, 

sendo insuficientes para atender o referido artigo. Destarte, determino a 

intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

o polo passivo da demanda ou traga aos autos provas da relação jurídica 

havida com Mercado e Açougue Kaiabi Ltda. e Angela Oliveira da Silva 

Lima Montenegro, bem como juntar vias originais dos títulos extrajudiciais, 

depositando-os junto à Secretaria Judicial deste Juízo, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002589-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002589-15.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ADAUTO SANTOS PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do 

mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De 

início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002645-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002645-48.2018.8.11.0040. AUTOR: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que não há nos autos comprovação do recolhimento de custas e 

taxas processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promovam a emenda da inicial retificando a situação 

apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 
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deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002662-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002662-84.2018.8.11.0040. AUTOR: 

FRANCISCO DE ALMEIDA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002663-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR AMARO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002663-69.2018.8.11.0040. AUTOR: 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL RÉU: VALMIR AMARO DA SILVA Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifico que não fora recolhida as custas e taxas processuais. 

Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovam a emenda da inicial retificando a situação apontada, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Ressalte-se que a ausência 

de recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002685-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA (REQUERENTE)

ANADIR REGINA GRACA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORRISO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002685-30.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, ANADIR REGINA GRACA 

PAIVA REQUERIDO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORRISO 

Vistos etc. Compulsando os documentos anexados na peça inicial, em 

especial a certidão de matrícula id nº 13339892 e certidão de inteiro teor id 

nº 13339901 verifica-se que o imóvel objeto do pedido de averbação 

possui outros proprietários, sendo inclusive a ação de usocapião julgada 

improcedente pelo juízo de primeiro grau. Assim, verificando que o pedido 

inicial atinge interesse dos demais proprietários, determino a intimação dos 

autores para que regularizem a demanda inserindo os demais proprietários 

no polo passivo/ativo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias 

Outrossim, a fim de apurar eventual conexão, determino a intimação dos 

autores, para que, no prazo acima concedido, traga aos autos cópia dos 

autos nº 3465-65.2010.811.0040 e 4563-85.2010.811.0040. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002746-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERT MORO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002746-85.2018.8.11.0040. AUTOR: A 

M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME RÉU: MARCOS ALBERT 

MORO COSTA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não fora 

recolhida as custas e taxas processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a emenda da inicial 

retificando a situação apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321 do CPC). Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas 

implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 

do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002825-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANCELMO FERNANDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002825-64.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES RÉU: ANCELMO FERNANDES DA SILVA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não fora recolhida as 

custas e taxas processuais, bem como não consta nos autos o 

instrumento de procuração do causídico. Desta forma, INTIME-SE o autor, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a emenda da inicial 

retificando a situação apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 
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321 do CPC). Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas 

implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 

do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002856-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO FARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROBERTO SCHWENK ABRAHAO (RÉU)

EBIATRIZ RIBEIRO SCHUSTER (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002856-84.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ELIDIO FARINA RÉU: DOUGLAS ROBERTO SCHWENK ABRAHAO, 

EBIATRIZ RIBEIRO SCHUSTER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003096-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SORRISO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003096-73.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUZIA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS RÉU: VIACAO SORRISO LTDA - ME 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, 

forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição 

inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003130-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERONILDES HARUE HARA HUBNER (EXECUTADO)

RAMAO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003130-48.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: RAMAO MARTINS, 

HERONILDES HARUE HARA HUBNER Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que não fora recolhida as custas e taxas processuais. Desta 

forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovam a emenda da inicial retificando a situação apontada, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Ressalte-se que a ausência 

de recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003151-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HEANLU INDUSTRIA DE CONFECCOES LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA DE OLIVEIRA OAB - SP341104 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIJANE FONTES DA SILVA 95424121187 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003151-24.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: HEANLU INDUSTRIA DE CONFECCOES LIMITADA 

EXECUTADO: MARIJANE FONTES DA SILVA 95424121187 Vistos etc. 

INDEFIRO o pedido de concessão de prazo para o pagamento de custas 

judiciais, vez que contraria o PROVIMENTO nº 22/2016-CGJC, que prevê o 

prazo de 60 minutos para a juntada das comprovante de 

recolhimento,após a emissão da guia. Desta forma, INTIME-SE o autor, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha as custas processuais. 
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Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001103-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DULCINA TAVARES SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI MIRANDA DE SOUZA COELHO (RÉU)

Outros Interessados:

ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001103-29.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 5.761,05; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[DESPEJO PARA USO 

PRÓPRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA DULCINA 

TAVARES SALVADOR Parte Ré: RÉU: GENI MIRANDA DE SOUZA 

COELHO Vistos, etc. Intime-se o terceiro interessado para que junte aos 

autos certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, objeto desta lide, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sobrevindo a manifestação tempestivamente, 

intimem-se as partes para que digam quanto ao pedido de assistência, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001571-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE INES STAELBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI FONTANA DEORR (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS OU 

DECONHECIDOS PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS AUTOS N.º 

1001571-56.2018.8.11.0040 (PJE) ASSUNTO: Inventário e Partilha PARTE 

REQUERENTE: LUCIANE INES STAELBEN DEORR PARTE REQUERIDA: 

VANDERLEI FONTANA DEORR NOTIFICANDO(S): CIENTIFICAR TERCEIROS 

E INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem 

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: 

LUCIANE INES STAELBEN DEORR, brasileira, viúva, vendedora, requer, 

com fundamento no Art. 610 do CPC a ABERTIRA DE INVENTÁRIO com as 

Primeiras Declarações dos Bens deixados em virtude do falecimento de 

VANDERLEI FONTANA DEORR, brasileiro, casado, comerciante. DOS 

FATOS: O Sr. Vanderlei Fontana Deorr faleceu em 18/02/2018. O mesmo 

era casado com a requerente entre o período compreendido de 

06/06/2014, até a data de seu falecimento, sob regime de comunhão 

parcial de bens. Na oportunidade do falecimento, o falecido deixou o 

seguinte herdeiro, ENZO STAELBEN DEORR. DECISÃO/DESPACHO: 

“Vistos, etc. PROCESSE-SE o Inventário. NOMEIO inventariante LUCIANE 

INES STAELBEN DEORR, que deverá prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo 

único do CPC). Prestado o compromisso, apresente o inventariante, no 

prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará 

termo circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as primeiras declarações, 

CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, inclusive as Fazendas 

Pública Municipal, Estadual e Nacional (art. 626 do CPC). Por edital, com 

prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as citações, as 

partes terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 

627 do CPC). Defiro, por hora, os benefícios da justiça gratuita. 

INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário. SORRISO, 4 de abril de 2018. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA, Juiz(a) de Direito.” E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Reni Terezinha Capitanio Rosa, Técnica 

Judiciária, digitei. Sorriso - MT, 25 de junho de 2018. Reni Terezinha 

capitanio Rosa Técnico(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131380 Nr: 6085-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDPAL, RMAGA, CSK, CDSMS, FGA, MAG, ADSO, 

ASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108555 Nr: 1049-85.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZENS GERAIS PORTÃO LTDA, INCOGRAIN 

AGROCOMERCIAL E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALANÇAS CONCEITO COMERCIO E 

ASSISTENCIA TECNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129391 Nr: 4994-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54146 Nr: 4359-75.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA GLESKE SCHWINGEL, GUSTAVO HENRIQUE 

SCHWINEGL (menor)/falecido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO ABEGG, VALMIR JÚLIO 

ABEGG, SELENE MARA GLINSKI ABEGG, JÔSE CECCON ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 
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produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56217 Nr: 265-50.2010.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDA, FJLDA, JDAN, MLML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS 

RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, HENRIQUE DA COSTA 

NETO - OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação

Prazo do Edital:30 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Robison Nunes de Araújo 

Filiação: Juvencio de Araújo e de Maria Jose Araújo, brasileiro(a), , 

Endereço: Endereço e Profissão Ignorados

Nome e cargo do digitador:Olga Mazzei

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Código Apolo nº:56217

Vistos, etc.

Trata-se de feito aguardando intimação da parte executada acerca de 

determinação de fls. 187/188, em razão da ausência de sua localização.

 Assim, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, DETERMINO a 

regular INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com prazo de 30 

(trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal para 

expressa manifestação, observando na espécie o regramento do artigo 

256, I do NCPC.

 Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte requerida para 

apresentação de defesa, INTIME-SE sua curadora especial, já nomeada 

nos autos, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

Acerca desta intimação para manifestação no prazo legal, intime 

pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as demais 

intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática 

do DJE.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimem-se.

 Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 145789 Nr: 1862-44.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

FABIO GARCIA ALVARENGA, CARLOS SÁVIO KRACIESKI, CRISTIANO 

DA SILVA MELO SANTOS, ROSA MARIA ANANIAS GARCIA 

ALVARENGA, MANOEL ANANIAS GARCIA, ANDREIA DE SOUZA 

OLIVEIRA, ANDREIA SIQUEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56217 Nr: 265-50.2010.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDA, FJLDA, JDAN, MLML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS 

RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, HENRIQUE DA COSTA 

NETO - OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE SORRISO

SEGUNDA VARA

C E R T I D Ã O DE AFIXAÇÃO DE EDITAL

 CERTIFICO e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação, dos autos 

nº 265-50.2010.811.0040, código 56217, no átrio do Fórum, em lugar 

público e de costume.

 Sorriso/MT, 21 de junho de 2018.

Olga Talita Furlan Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100433 Nr: 3189-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o partilha dos bens e os valores; 

(iii) das dívidas em comum do casal; (iv) melhores condições para exercer 

a guarda das menores e possibilidade da guarda compartilhada.Para 

elucidação do ponto fixado, defiro a produção de prova documental 

consistente nos documentos já colacionados aos autos, bem como a 

colheita de prova testemunhal.Inexistindo previsão legal, convenção das 

partes e peculiaridades do caso em exame que recomendem a distribuição 

do encargo de forma diversa, o ônus da prova é distribuído conforme 

previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de Processo Civil. As questões 

de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas deduzidas 

pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas já 

suscitadas nos autos. Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 23/07/2018 às 16:30min.Desde já 

fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a 

ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das 

partes, determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento 

a solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.INTIMEM-SE as partes 

para comparecimento a solenidade.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Sorriso-MT, 22 de maio de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100433 Nr: 3189-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 Autos nº 3189-29.2013.811.0040 - Código Apolo: 100433.
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Requerente: Kamila Simoni Matoso

Requerido: Fagner José da Cruz

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão encartada à fl. 47 e, já tendo havido a 

triangularização processual, INTIME-SE o demandado para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar quanto ao pleito de desistência, anotando que a 

inércia será entendida como concordância tácita.

 Sem prejuízo, considerando que a requerente tem advogado constituído, 

CIENTIFIQUE-O acerca do pedido de fl. 47.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 10 de fevereiro de 2016.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25877 Nr: 464-48.2005.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE INEZ PALUDO BURTET, ANDRE LUIZ BURTET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT, RENATA DE SOUZA POLETTI - 

OAB:33557/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Código Apolo nº: 25877

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes para requererem o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 21 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100535 Nr: 3300-13.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA 3R LTDA - ME, ADILSON SOARES 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 100535

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada por Banco 

Bradesco S/A, em face de Madeireira 3R Ltda - ME, ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

A parte autora pugnou pela extinção do feito tendo em vista que o 

executado quitou o contrato formulado entre as partes (fl. 84-85).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o exequente afirmou o adimplemento do débito executado, 

impondo a extinção do processo.

A dizer, o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se com a liberação do valor bloqueado às fls. 56 e 57 (82/83), em 

favor do executado, devendo o mesmo ser intimado para informar sua 

conta bancaria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a 

ausência de contraditório.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 25 de junho 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87635 Nr: 7148-76.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GARCIA SALES, AGRO-INDUSTRIAL 

TELES PIRES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a busca pelo endereço da parte requerida realizada 

pelos sistemas restou negativa, INTIMO a parte autora para que requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3425 Nr: 362-75.1995.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO Z. POLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a busca pelo endereço da parte requerida realizada 

pelos sistemas restou negativa, INTIMO a parte autora para que requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 184290 Nr: 370-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS, JOSEANE 

PEREIRA DE SOUSA, MAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA IANE MENEZES DE 

AGUIAR - OAB:16.942/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS

Resumo da Incial:AÇÃO DE ADOÇÃO C/C GUARDA PROVISÓRIA DA 

MENOR M.A.F.S, sobrinha de ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS, 

autora da ação, que pede DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, e ADOÇÃO 

c/c GUARDA PROVISÓRIA com fulcro na Lei 8.069/90, bem como no § 1º 

doa rt.33 do ECA.

Decisão/Despacho:Código Apolo nº: 184290

Vistos, e etc.

Considerando a inexistência de CPF da requerida nos autos, deixo de 

proceder à busca de endereço junto ao Sistema Bacenjud, vez que tal 

dado é imprescindível para a pesquisa.

 No mais, PROCEDA-SE a senhora gestora judiciária, a busca de endereço 

junto o SIEL e RENAJUD, nos termos da decisão retro.

 CUMPRA-SE o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 18 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva
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Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:Olga Talita Furlan Mazzei

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41123 Nr: 3948-03.2007.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTE GAZOLI CONSELVAN, SILVIA MARIA 

CARNASCIALI SWAIN CONSELVAN, SABINO MAGGIONI, MAURO 

ANTONIO STUANI, PLINIO GILBERTO ALEGRETTI, DARCI MAITO, SERGIO 

MEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:6518 e 7.603/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013/MT, SÉRGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320/PR

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100158 Nr: 2881-90.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ARRUGA 

GONÇALVES - OAB:9802, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 

FERNANDO H.LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Código Apolo nº: 100158

Vistos, etc.

DEFIRO pedido de fl. 196.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, 

pessoalmente, para trazer aos autos a certidão atualizada do imóvel 

indicado à penhora às fls. 189-193, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo acima, INTIME-SE o exequente a fim de que se 

manifeste quanto o interesse na penhora do imóvel, bem como requerer o 

que direito.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 20 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109349 Nr: 1717-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS BRAZ DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17.486 OAB/MT

 Código nº: 109349

Vistos etc.

I - RECEBO o cumprimento de sentença às fls. 74-78. PROCEDA-SE a 

secretaria com as alterações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.

 II - INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.

III – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a 

Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC.

 IV - Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20145 Nr: 334-92.2004.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C&CL, EGC(, CADOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca INFOJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41405 Nr: 4225-19.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADOR ALVES BONIFÁCIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 Ante a busca INFOJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3140 Nr: 325-77.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, JOSÉ 

AROLDO DANIEL, MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Ante a busca INFOJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002802-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SALETE GRAPEGIA JACOBSEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002802-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

REQUERIDO: VILMA SALETE GRAPEGIA JACOBSEN Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência ajuizada por Fec 

Com., Imp. Exp. De Cereais Ltda. – EPP em face de Vilma Salete Grapegia 

Jacobsen, ambas qualificadas nos autos, aduzindo, em síntese, que 

firmou contrato de compra e venda de grãos com a requerida de 32.000 

(trinta e duas mil) sacas de milho em grãos e que o pagamentos seriam 

parceladas, sendo a primeira prevista para 21/01/2018, no montante de 

10.000 (dez mil) sacas ao preço de R$ 16,00 (dezesseis reais) cada 

saca. Afirma que a requerida depositou o montante de 10.000 (dez mil) 

sacas, porém, liberou somente 7.114 (sete mil, cento e quatorze) sacas e 

notificou a requerente sobre a rescisão contrato anunciando que a 

diferença de 2.886 (duas mil oitocentos e oitenta e seis) sacas de milho 

retidas pela requerida, ficaria pela multa contratual estabelecida. 

Entretanto, afirma a requerente que não houve cláusula de multa 

contratual no contrato compra e venda, bem como que o termo de distrato 

do contrato de compra e venda de produto agrícola não foi assinado pela 

requerente, pleiteando em sede de tutela de urgência a busca e 

apreensão dos grãos retidos pela requerida. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relatório, fundamento e decido. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. No caso em pauta, cuida-se de relação 

contratual, em que alega que o autor que a requerida realizou o distrato de 

forma arbitrária contrariando os termos contidos no contrato, 

argumentando que a retenção dos grãos de milho a título de multa 

contratual é indevida e que o pagamento do produto foi realizado, ainda 

que em data extemporânea. Compulsando os autos, verifico que contrato 

previu de forma clara o início do pagamento para 21/01/2018 e que a parte 

autora confessou pagamento tardio em 24/01/2018, ademais a notificação 

juntada no id nº 13411020 afirma que a requerente não retirou o produto 

na data aprazada (30/01/2018), havendo assim indícios de 

descumprimento contratual. Ainda que não haja cláusula de rescisão 

contratual por descumprimento dos termos do contrato, verifico que o 

parágrafo único da cláusula sétima dispõe que “caso a compradora não 

realize a retirada dentro do prazo estabelecido, ficará responsável pelo 

pagamento das despesas que incidirem a partir da referida data junto a 

depositária, até a retirada efetiva do produto”. Desse modo, embora o 

contrato não preveja cláusula penal pelo descumprimento dos termos do 

contrato, infere-se que requerente deixou de retirar o produto na data 

estipulada gerando dever contratual de indenizar a requerida sobre os 

custos de manutenção. Destarte, se mostra imprescindível uma maior 

instrução probatória a fim de aferir o quantum eventualmente devido pela 

requerente à reclamada para assim se analisar a legitimidade da retenção 

do produto. Assim, ausente a verossimilhança do direito alegado, o 

indeferimento do pedido de urgência pretendida é medida que se impõe. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Nos termos doa art. 290 do CPC, concedo a 

parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para juntada do recolhimento das 

custas iniciais, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002820-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002820-42.2018.8.11.0040. AUTOR: 

TIAGO DOS SANTOS SILVA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Tiago dos Santos Silva em face de Banco Bradesco Cartões S.A., ambas 

devidamente qualificadas nos autos, aduzindo, em síntese, que foi 

surpreendido com a restrição de crédito em seu nome oriunda de um 

débito no valor de R$ 1.817,43 (um mil oitocentos e dezessete reais e 

quarenta e três centavos) junto a requerida, todavia desconhece a 

procedência da dívida. Alega que nunca contratou qualquer serviço junto 

a requerida, requerendo em sede de tutela de urgência antecipatória a 

exclusão do seu nome nos cadastros do órgãos de proteção ao crédito. 

Vieram os autos conclusos. Decido. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. No presente caso, a promovente não aportou 

ao feito prova pré- constituída inequívoca capaz de convencer este juízo 

acerca da verossimilhança do alegado na peça proemial para 

conceder-lhe a tutela de urgência. Aliado a isso, o reclamante não 

demonstrou nos autos a adoção de qualquer diligência junto a instituição 

financeira, a fim de obter maiores informações ou mesmo a cópia de 

eventual instrumento contratual que estaria sendo adotado pelo banco 

para considerar existente a relação jurídica entre as partes. Ademais, 
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consta nos autos a presença de outras restrições do mesmo grupo 

empresarial (Banco Bradesco) em datas diferentes, de modo que mostra 

imprescindível o levantamento de maiores informações sobre o caso, até 

mesmo porque a declaração narrada no Boletim de Ocorrência (id nº 

13424394) informa a existência de uma conta corrente aberta em seu 

nome. Dessa forma, considerando a ausência dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da tutela da urgência, o seu indeferimento é 

medida de rigor. Desta forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das 

alegações, bem como caracterizada a hipossificiência informacional das 

consumidoras. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC 

local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002843-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY DOUGLAS PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002843-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: NEY DOUGLAS PINHEIRO Vistos, etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão, com pedido de liminar movida por Aimoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Ney Douglas 

Pinheiro. O autor sustenta que as partes celebraram contrato de 

financiamento sob o número 20026148441, onde foi concedido ao 

requerido um crédito no valor líquido de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 

reais), que deveria ser pago em 36 (trinta e seis) prestações no valor de 

R$ 768,65 (setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco 

centavos), sendo o primeiro vencimento para 10/04/2017 e último para 

10/03/2020, destinado a aquisição do veículo marca GM - CHEVROLET, 

modelo CORSA SED. PREMIUM 1, ano fabricação 2009, chassi 

9BGXM19P0AC189470, placa JYT-0812, cor VERMELHA e renavam nº 

194137244. Todavia, aduz que o requerido deixou de pagar as parcelas 

vencidas a partir de 10/02/2018. Relatou que notificou o devedor 

extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Decreto Lei n° 

911/69, em seu art. 3o “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas 

partes tem por objeto a aquisição do marca GM - CHEVROLET, modelo 

CORSA SED. PREMIUM 1, ano fabricação 2009, chassi 

9BGXM19P0AC189470, placa JYT-0812, cor VERMELHA e renavam nº 

194137244. Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua 

notificação extrajudicial (id nº 13446350), sendo que, mesmo após a 

referida notificação, o requerido permaneceu inadimplente. Desta forma, 

nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada 

o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na 

hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para 

determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e seus 

documentos, depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por ele 

designada. Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. 

Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no 

RENAVAM por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para 

terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003167-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003167-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: MANOEL SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão, com pedido de liminar movida por Aimoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Manoel Silva. O autor 

sustenta que as partes celebraram contrato de financiamento sob o 

número 20026014539, onde foi concedido ao requerido um crédito no 

valor líquido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deveria ser pago em 36 

(trinta e seis) prestações no valor de R$ 512,32 (quinhentos e doze reais 

e trinta e dois centavos), sendo o primeiro vencimento para 10/03/2017 e 

último para 10/02/2020, destinado a aquisição do veículo marca PEUGEOT 

modelo 207 XR 1.4 FLEX 8V 5, ano fabricação 2008, chassi 

9362MKFW09B009837, placa HJN7478, cor PRATA e renavam nº 

00990143376. Todavia, aduz que o requerido deixou de pagar as parcelas 

vencidas a partir de 10/02/2018. Relatou que notificou o devedor 

extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Decreto Lei n° 

911/69, em seu art. 3o “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas 

partes tem por objeto a aquisição do marca PEUGEOT modelo 207 XR 1.4 

FLEX 8V 5, ano fabricação 2008, chassi 9362MKFW09B009837, placa 

HJN7478, cor PRATA e renavam nº 00990143376. Inadimplida a obrigação 

pela parte ré, o autor procedeu à sua notificação extrajudicial (id nº 

13669005), sendo que, mesmo após a referida notificação, o requerido 

permaneceu inadimplente. Desta forma, nos termos do art. 3º, do 
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Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do 

mandado de busca a apreensão do bem e seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por ele designada. 

Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Depois 

de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM 

por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem 

que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a 

propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos 

termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, não sendo o 

bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a 

parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003221-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RIBEIRO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALY MARINA ROMEIRO DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003221-41.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JORGE RIBEIRO DE MOURA RÉU: NATHALY MARINA ROMEIRO DE MOURA 

Vistos, e etc. Trata-se de ação de exoneração de alimentos com pedido 

de tutela de urgência antecipatória proposta por Jorge Ribeiro de Moura, 

em face de Nathaly Marina Romeiro de Moura. Sustenta que a requerida, 

sua filha, atingiu a maioridade civil, não está matriculada em nenhuma 

instituição de ensino superior e atualmente vive em situação de união 

estável, descaracterizando a necessidade de alimentos. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório, fundamento e decido. De início, DEFIRO o 

pedido de gratuidade de justiça. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. Compulsando a petição inicial, bem como os 

documentos a ela colacionados, entendo que a tutela de urgência deve 

ser indeferida, diante da ausência de demonstração da verossimilhança 

das alegações, bem como da probabilidade do direito, explico: No caso, a 

probabilidade do direito que alega possuir a parte requerente não restou 

devidamente demonstrada no bojo dos autos, em um juízo de cognição 

sumária, pois não foi juntada documentação robusta apta a amparar o 

direito que aduz possuir a parte autora. Vale-se ressalvar que a simples 

menção de que a requerida possui condições de prover seu sustento, 

isto, por si só, não faz cessar a obrigação alimentar automaticamente, 

sendo patente a necessária demonstração da inexistência da 

necessidade. Neste sentido é o entendimento do STJ: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. Ante a ausência de 

prova de que cessaram as necessidades da ex-esposa é de ser mantido 

o encargo alimentar. Redução, porém, do quantum, que se mostra cabível 

diante da comprovação da diminuição das possibilidades do alimentante. 

Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 70064588452, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 

Julgado em 26/08/2015). Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. Em se tratando de ação de revisão de pensão alimentícia, 

inviável se opere a exoneração através de decisão liminar, quando não há 

presente prova cabal acerca da real capacitação financeira do alimentante 

e de modificação na necessidade da alimentanda. Necessária a ampla 

dilação probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio 

necessidade-possibilidade. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70065847097, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

27/07/2015). Com efeito, os fatos ensejadores desta mudança devem 

restar devidamente demonstrados, pois, é pacífico o entendimento no 

sentido de que a agravação, redução ou a exoneração de alimentos 

depende de prova robusta nos autos. No caso dos autos, em que pese à 

robusta manifestação da parte autora, a verdade é que, liminarmente, não 

há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para reduzir os 

alimentos anteriormente fixados, notadamente porque, não há prova 

documental inequívoca que permitam aferir a alegada desnecessidade da 

requerida, quanto as condições de moradia e empregabilidade. Salutar 

mencionar que os documentos no id nº 13715886, não traz robustez por 

tratar-se de menção unilateral em pagina eletrônica da rede social 

“facebook”, ao contrário, as informações pessoais ali lançadas são 

frágeis e suscetíveis a toda sorte de mal-intencionados, não me 

convencendo, portanto, da verossimilhança da alegação, a despeito do 

periculum in mora demonstrado. Outrossim, há de se ressalvar que o 

contraditório ainda não se estabeleceu, sendo necessário, nesse 

particular, maior cautela quanto à possibilidade de alteração de alimentos 

em sede de antecipação de tutela. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002936-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MARIA BUSSOLARO (EMBARGANTE)

WALDIR BUSSOLARO (EMBARGANTE)

CLAUDIO FERREIRA FRANCA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002936-48.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: CLAUDIO FERREIRA FRANCA, WALDIR BUSSOLARO, 

SALETE MARIA BUSSOLARO EMBARGADO: ADM DO BRASIL LTDA 

Vistos etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub 

examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, 

notadamente no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita 

no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a 

evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do 

Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora 

que comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise 

do pedido de concessão do benefício. Isso porque da declaração de 

pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das 

custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu 

sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da 

justiça gratuita àqueles que não necessitam. No caso, em que pese tenha 

juntado declaração de pobreza, infere-se dos autos que o autor Claudio 

Ferreira França é produtor rural, proprietário de imóvel rural 1.589,7991ha, 

realizando negociações no valor de 6.141.269 Kg (seis milhões cento e 

quarenta e um mil duzentos e sessenta e nove quilos) de soja, o que 

evidencia que o autor certamente possua condições para arcas com as 

custas processuais, até porque contratou advogado particular para a 

defesa de seus interesses. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003184-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VITORIO PILISSARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003184-14.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ANTONIO VITORIO PILISSARI EMBARGADO: ADM DO 

BRASIL LTDA Vistos etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a 

petição inicial sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 

98 do NCPC, notadamente no que toca à caracterização da garantia 

constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em 

vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem 

determinar à parte autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso 

porque da declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso 

efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato 

acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de 

evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. No 

caso, em que pese tenha juntado declaração de pobreza, infere-se dos 

autos que o autor é produtor rural, realizando negociações no valor de 

900.000kg (novecentos mil quilogramas) de milho, o que evidencia que o 

autor certamente possua condições para arcas com as custas 

processuais, até porque contratou advogado particular para a defesa de 

seus interesses. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos 

presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003164-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA ISIDIO DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003164-23.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME RÉU: MARCIA REGINA ISIDIO DA 

SILVA - ME Vistos, etc. A parte requerente pretende os benefícios da 

justiça gratuita, declarando carecer de recursos para custear as 

despesas do processo sem prejuízo da manutenção de sua atividade. A 

gratuidade de justiça não tem mais previsão na Lei 1060/50, mas, sim, no 

Novo Código de Processo Civil, Seção IV, do Capítulo III, que dispõe sobre 

o benefício. Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão 

do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o 

caput do art. 98. E pelo § 3º do art. 99 do NCPC, presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência quando realizada por pessoa natural, de modo 

que a concessão do benefício a pessoa jurídica é excepcional. O direito à 

gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente 

necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples 

leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações 

relevantes sobre a capacidade financeira da parte e com base nisso 
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deferir, ou não, a gratuidade da justiça. No caso concreto, verifica-se que 

muito embora o requerente pleiteie assistência judiciária gratuita alegando 

não ter condições de arcar com as custas processuais, não trouxe 

elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, como por 

exemplo a declaração de imposto de renda atualizada. Nesses casos, a 

orientação do STJ é no sentido de que deve ser demonstrada a 

miserabilidade, especialmente em se tratando de pessoa jurídica: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 

83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que 

em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é 

admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade 

de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que 

não foi demonstrado nos autos" (AgRg no REsp n. 1.509.032/SP, Relator 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015, DJe 

26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017) A jurisprudência do TJMT segue o 

mesmo sentido: AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM RECURSO ESPECIAL – PRESUNÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando 

de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade da justiça é 

excepcionalidade e depende da demonstração da impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais, pois a presunção da hipossuficiência 

declarada é relativa. In casu, a agravante não comprovou a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. (AgR 16140/2017, 

VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/09/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017) Ante o exposto, não evidenciada a miserabilidade necessária 

para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a 

parte autora recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção da demanda 

(art. 290 do CPC). Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003252-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003252-61.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SILVANA TRES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, e etc. Considerando que a petição inicial foi endereçada para o 

juízo da quarta vara; Considerando que na comarca de Sorriso/MT, a 

competência para processar e julgar feitos onde seja parte interessada ou 

interveniente as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 4ª 

Vara desta Comarca, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, consequentemente, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO do feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, 

procedendo-se com as baixas e anotações de estilo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001086-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001086-56.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: EDSON GUSTAVO STARLICK EMBARGADO: 

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA Vistos, e etc. Inicialmente, defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, vez que a parte comprovou 

documentalmente fazer jus a tal benefício, na forma da Lei Ordinária 

1.060/50 cc Lei Estadual 7.603/01. Se no prazo, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, recebo os Embargos à Execução para 

discussão, deixando de atribuir efeito suspensivo por não visualizar os 

requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como não estar 

garantida, de forma suficiente, a execução, por penhora, depósito ou 

caução suficientes, nos exatos termos do artigo 919, do CPC. Intime-se o 

embargado/exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos (artigo 920, I, do CPC). Os demais pleitos 

constantes da petição inicial serão apreciados oportunamente, em 

sentença, após o sempre salutar contraditório. Intime-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003452-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MACETTO THEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003452-39.2016.8.11.0040. AUTOR: 

LUZIA MACETTO THEVES RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 

Inicialmente, considerado que a parte requerida, devidamente citada, 

deixou de oferecer contestação, DECRETO a sua revelia, nos termos do 

artigo 344, caput, do CPC. Intimem-se as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Caso 

manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por economia 

dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal das 

testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para audiência a 

ser eventualmente designada, ou se já apresentado, informar sobre o uso 

das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000538-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000538-31.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EMBARGADO: SOYGRAIN 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos à execução oposto por Cofco International Grãos e Oleaginosas 

Ltda. em face de Soygrain Comércio e Industria de Cereais, Exportação e 

Importação Ltda, ambas qualificadas nos autos, aduzindo, em síntese, que 

há confusão patrimonial entre a requerida e a pessoa física do 

sócio-administrador, Natal Deliberalli, de modo que está sujeita a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica o que, com efeito, traz 

compensação da dívida, considerando a existência do crédito da 

embargante em face de Natal Delibaralli. Ao final requereu a suspensão da 

execução, apresentando caução para tanto, bem como a exceção de 

incompetência deste Juízo para o julgamento da execução, alegando se 

competente o Juízo de Cuiabá/MT, ante a cláusula de eleição de foro no 

contrato. O embargado apresentou impugnação no id nº 12819640. 

Certificou-se a tempestividade dos embargos no id nº 13702731. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relatório. RECEBO os presentes embargos, 
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ante a sua tempestividade. Nada obstante, quanto ao pleito de efeitos 

suspensivo aos embargos, o caso é de indeferimento. Isso porque 

ausente à comprovação de um dos requisitos legais exigidos para tal 

providência, a saber, os requisitos da concessão da tutela de urgência. 

Em que pese o embargante tenha oferecido caução cujo valor, 

aparentemente, cubra o débito exequendo, verifico pelos documentos 

juntados aos autos que, ao menos nessa fase sumária de cognição, não 

há elementos suficientes para afirmar a verossimilhança das alegações. A 

embargante afirma confusão patrimonial entre a pessoa natural, Natal 

Deliberalli, e pessoa jurídica Soygrain Comércio e Industria de Cereais, 

Exportação e Importação Ltda. entre tanto os documentos juntados aos 

autos, contrato de confissão de dívida, contrato social e alteração 

contratual da embargada, instrumento particular de cessão de crédito, não 

são suficientes para caracterizar de plano o desvio de finalidade da 

pessoa jurídica e confusão patrimonial, de modo que o alegado abatimento 

do crédito havido entre a embargante e o sócio-administrador da 

embargada, necessita de maior dilação probatória. Destarte, ausente a 

probabilidade do direito alegado, requisito autorizador da tutela de 

urgência, conforme art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido de 

suspensão é medida que se impõe. Quanto a exceção de incompetência, 

em se tratando de título executivo extrajudicial, tenho que a competência 

pode ser escolhida pelo credor, que opta pelo foro de eleição ou pelo foro 

de domicílio do réu, conforme já pacificado pelo STJ, não havendo nulidade 

alguma, especialmente quando não demonstrado nenhum prejuízo para a 

defesa do executado, como neste caso. Nesse sentido: AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETENCIA. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO. LOCAL DO 

PAGAMENTO, DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 1. Em conformidade com o art. 

100, IV, "d" do CPC, o juízo competente para processar e julgar ação de 

execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O 

exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de 

domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes. 2. 

Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 1022462/SP, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julg. 13/06/2017, DJe 20/06/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO 

DE FORO - AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - CABIMENTO - 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - 

CONTRATO - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS - MERA 

FORMALIDADE - EXEQUIBILIDADE PRESENTE - RECURSO NÃO 

PROVIDO.A existência de cláusula de eleição de foro não obsta a 

propositura da Execução no domicílio do devedor, especialmente quando 

não comprovado nenhum prejuízo para sua defesa."O Tribunal de origem 

concluiu ser válido o título executivo extrajudicial, pois a ausência de 

identificação das testemunhas constitui mera irregularidade, de acordo 

com jurisprudência firmada por esta Corte (...)." (AgRg no AREsp 

609.407/RS). (Ap 8057/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 02/03/2018) Assim, afasto a exceção de incompetência. 

Em relação a ausência de juntada de peças processuais essenciais para 

a instruir os embargos, pondero que por se tratar de autos eletrônicos, 

tanto os embargos à execução quanto a ação de execução de título 

extrajudicial, tal requisito se torna dispensável, uma vez que os 

documentos de ambos os processos estão disponíveis e são de fácil 

acesso, vez que tramitam “em apenso”, sendo possível a visualização de 

todos os documentos da ação de execução na guia “associados”. 

Ressalto que a exigência da transposição de tais documentos em autos 

eletrônicos que tramitam de forma vinculada, se mostra mero formalismo 

que afasta o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do 

CPC/2015). Vale ressaltar que tal dispensa já ocorre nos agravos de 

instrumento de autos eletrônicos, consoante art. 1.017, § 5º, do CPC/2015, 

me valendo dessa mesma lógica para dispensar a juntada de tais 

documentos nestes embargos. Nesse sentido: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

Rejeição liminar. Ausência de juntada de peças processuais relevantes. 

Processo digital. Cuidando-se de autos eletrônicos, ou seja, disponíveis e 

de fácil acesso, admite-se a dispensa de transposição de peças de um 

processo eletrônico para outro. Autos de execução estão apensados e 

disponíveis às partes e ao juízo, o que, por si só, tornaria dispensável a 

juntada das cópias processuais relevantes da execução nos embargos. 

Precedentes do TJSP. Princípio da primazia da decisão de mérito. 

Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação 

1016509-47.2014.8.26.0309; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito 

Martinez; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 

4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 

24/10/2017) Por fim, quanto a preliminar de ausência de interesse de agir 

alegada pela embargada, tenho que a matéria ventilada se confunde com o 

mérito dos embargos, razão pela qual postergo sua analise para o 

momento do julgamento final. Não havendo outras preliminares a serem 

analisadas dou o feito por saneado. Outrossim, verificando que não foi 

oportunizada a realização de audiência de conciliação nestes autos, 

DETERMINO a designação de sessão de conciliação judicial, junto ao 

CEJUSC local, devendo o réu ser intimado com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, as partes deverão ser devidamente 

intimadas via DJe, na pessoa de seus advogados(as), para que digam 

quais provas pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) dias, de forma 

justificada, trazendo rol de testemunhas caso requeria a prova 

testemunhal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Intimem-se as partes desta decisão via DJe, 

na pessoa do advogado(a). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002727-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTILIA DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002727-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARTILIA DOS 

SANTOS MARTINS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Martilia dos 

Santos Martins, pugnando, em sede liminar, a busca e apreensão do 

veiculo descrito na inicial. Para concessão da liminar, de acordo com a 

legislação e a jurisprudência, é necessário que credor demonstre a mora 

do devedor, por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, 

consoante ao disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69. Na mesma 

toada, o enunciado da Súmula n. 72 da Súmula do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, prevê “a comprovação da mora é indispensável à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Frisa-se que a 

notificação extrajudicial deve ser efetivamente remetida e entregue no 

endereço residencial constante do contrato, não sendo necessário, 

porém, o recebimento pessoal pelo devedor. Ressai dos autos que o autor 

não comprovou a mora da parte devedora, conforme se infere da 

notificação extrajudicial juntada aos autos (ID. 13364684), que evidencia 

que não fora entregue no endereço, vez que assinalado o motivo de 

devolução “sem entrega domiciliar”, em desconformidade das exigências 

do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações da Lei 

13.043/2014, não tendo sido esgotadas as tentativas de notificar o 

requerido. Verifico, também, que a parte autora não colacionou aos autos 

instrumento de protesto, o que, conforme se depreende do dispositivo 

legal mencionado acima, bem como a jurisprudência pátria, que entende 

ser valido o protesto de título como forma de constituição de mora do 

devedor, o que não fora comprovado nos presentes autos. Em reforço ao 

exposto, segue o entendimento jurisprudencial do STJ: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É firme a jurisprudência no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 
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do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. O 

tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu que "a tentativa 

de notificação extrajudicial do réu no endereço informado no contrato não 

foi concretizada", premissa cuja alteração é inviável por demandar 

incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice 

da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

520.876/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015) Em outro ponto, 

verifica-se que o autor não recolheu as custas e taxas processuais. 

Desta, DETERMINO a intimação da parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a 

mora do devedor, conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, bem 

como providencie o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, ut parágrafo único do art. 321, do CPC. 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002611-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI MINOSSO (RÉU)

C. D. N. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002611-73.2018.8.11.0040. AUTOR: 

RODRIGO ALVES RIBEIRO RÉU: FRANCIELI MINOSSO, CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO Vistos, etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 155, II, 

CPC). DEFIRO o pedido de Justiça gratuita. Inicialmente, verifico que a 

parte autora pleiteia o pedido de arbitramento de alimentos provisórios em 

face do requerido. Sendo assim, tendo que resta provado nos autos o 

estado de filiação, porém em razão da não elementos probatórios 

suficientes, nesta fase de cognição sumária a fim de atestar a verdadeira 

condição econômica do alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a 

serem pagos para a requerente a partir da citação, bem como 50% 

(cinquenta por cento) do valor do plano de saúde e 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias, sendo que poderá ser modificado a 

qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade. Defiro a guarda compartilhada nos atermos do 

art. 1.584, § 2º, Código Civil. Sem prejuízo, determino a realização de 

ESTUDO PSICOSSOCIAL do caso pela ASSISTENTE SOCIAL JUDICIAL e 

PSICOLOGA DO JUÍZO, na residência de ambas as partes, requerente e 

requerido, fixando prazo de 10 (dez) dias para sua realização e juntada 

de relatório nos autos. Em tal estudo social a expert pesquisará in locu e 

descortinará ao juízo as condições social, habitacional, estrutural, 

financeira, escolar, alimentar, higiênica, afetiva e outras relevantes a 

revelar se a guarda sub examine atende aos interesses e à proteção do 

(a/s) menor (s) escopo do feito (ECA). DESIGNE-SE audiência de 

mediação, a qual será realizada pelo CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Entregue o parecer pela expert social, colha 

manifestação ministerial pelo prazo de 05 (cinco) dias e, ao fim, à 

conclusão mediante correta triagem para deliberação pertinente. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002925-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN MARTINS SUAVE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002925-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CHRISTIAN 

MARTINS SUAVE Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Martilia dos 

Santos Martins, pugnando, em sede liminar, a busca e apreensão do 

veiculo descrito na inicial. Para concessão da liminar, de acordo com a 

legislação e a jurisprudência, é necessário que credor demonstre a mora 

do devedor, por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, 

consoante ao disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69. Na mesma 

toada, o enunciado da Súmula n. 72 da Súmula do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, prevê “a comprovação da mora é indispensável à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Frisa-se que a 

notificação extrajudicial deve ser efetivamente remetida e entregue no 

endereço residencial constante do contrato, não sendo necessário, 

porém, o recebimento pessoal pelo devedor. Ressai dos autos que o autor 

não comprovou a mora da parte devedora, conforme se infere da 

notificação extrajudicial juntada aos autos (ID. 13498154), que evidencia 

que não fora entregue no endereço, vez que assinalado o motivo de 

devolução “endereço incorreto”, em desconformidade das exigências do § 

2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações da Lei 

13.043/2014, não tendo sido esgotadas as tentativas de notificar o 

requerido. Verifico, também, que a parte autora não colacionou aos autos 

instrumento de protesto, o que, conforme se depreende do dispositivo 

legal mencionado acima, bem como a jurisprudência pátria, que entende 

ser valido o protesto de título como forma de constituição de mora do 

devedor, o que não fora comprovado nos presentes autos. Em reforço ao 

exposto, segue o entendimento jurisprudencial do STJ: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É firme a jurisprudência no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. O 

tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu que "a tentativa 

de notificação extrajudicial do réu no endereço informado no contrato não 

foi concretizada", premissa cuja alteração é inviável por demandar 

incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice 
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da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

520.876/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015) Desta forma, DETERMINO 

a intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a mora do devedor, 

conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, ut parágrafo único do art. 321, do CPC. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002577-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA MARIA ALVES SLOVINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES OAB - 604.564.421-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SORRISO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002577-35.2017.8.11.0040. AUTOR: 

TAILA MARIA ALVES SLOVINSKI REPRESENTANTE: SOLANGE ALVES 

RÉU: VIACAO SORRISO LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de ação 

indenizatória por danos morais ajuizada por Taila Maria Alves Slovinski em 

face de Viação Sorriso Ltda., ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. No id nº 7959737 foi determinada a 

realização de audiência de conciliação bem como a intimação da autora 

para providenciar a emenda a inicial para juntar documentos 

comprobatórios da sua condição de cadeirante, bem como de usuária dos 

serviços prestados pela requerida na data do fato. A tentativa de 

conciliação restou infrutífera ante a ausência da parte autora (id nº 

10947026). A requerida apresentou contestação, conforme id nº 

11030787, alegando preliminarmente a inépcia da inicial pela ausência da 

emenda. A autora requereu a desistência da ação no id nº 12454809. 

Instada a se manifestar, a requerida pugnou pelo prosseguimento do feito 

(id nº 12925646). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar levantada pela requerida quanto 

a inépcia da petição inicial. Alega que a autora foi devidamente intimada 

para emendar a inicial, todavia permaneceu inerte, dando causa à extinção 

do feito. Pois bem, o artigo 330 do NCPC trata acerca do indeferimento da 

petição inicial, que se dará nas seguintes hipóteses: Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. Compulsando os autos, verifica-se 

que foi dado oportunidade à parte autora de emendar a inicial, nos termos 

do art. 321 do NCPC , porém, esta quedou-se inerte. O parágrafo único do 

art. 321 dispõe que: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. Desta forma, verifica-se que a petição inicial deve ser 

indeferida. Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado: BUSCA E 

APREENSÃO – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – READEQUAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não 

cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

NCPC. (Ap 23164/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017) Ademais, infere-se ainda que a autora deixou de comparecer 

a audiência de conciliação injustificadamente, o que configura, a luz do art. 

334, § 8º, do CPC, ato atentatório à dignidade da justiça, incidindo multa de 

até 2% (dois por cento). Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Condeno a autora ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento), conforme art. 85, §2º, do CPC, e multa no valor 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, todavia, fica suspensa a 

exigibilidade de tais despesas tendo em vista a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça, com exceção à multa de 2% (dois por cento), vez 

que não está incluída no rol taxativo do art. 98, § 1º, do CPC. Transitada 

em julgado, intime-se a autora para o pagamento da multa, no prazo de 05 

(cinco) dias. Devidamente recolhida, proceda-se o arquivamento e as 

baixas de estilo. No caso de certificado o decurso do prazo, o valor 

atualizado da dívida deverá ser anotado a margem da distribuição e em 

seguida providenciado o arquivamento e as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000544-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO MARQUES CENCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MANOEL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000544-72.2017.8.11.0040. AUTOR: 

EVERALDO MARQUES CENCI RÉU: RONALDO MANOEL DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de ação de despejo e cobrança ajuizada por Everaldo 

Marques Cenci em face de Ronaldo Manoel da Silva, ambos qualificados 

nos autos, alegando, em síntese, que alugou seu imóvel para o requerido, 

estabelecendo a parcela no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), 

sustenta que a partir do mês de setembro de setembro de 2016 o 

requerido deixou de pagar os alugueis, sendo devidos os meses de 

outubro de 2016 a fevereiro de 2017. A inicial foi recebida, conforme id nº 

7961767, determinando a realização de audiência de conciliação. O 

requerido apresentou contestação (id nº 8355864). A sessão de 

conciliação restou infrutífera (id nº 10636399). O requerido apresentou 

contestação às fls. 30/31. A autora requereu o julgamento antecipado da 

lide no id nº 10674426. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. O feito 

comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária dilação probatória, 

tendo em vista que se trata de matéria eminentemente de direito e os fatos 

encontram-se comprovados pelos documentos acostados aos autos, os 

quais se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia 

apresentada, de conformidade com o artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Pretende o requerente, o recebimento do valor correspondente aos 

meses de aluguéis que não foram pagos pelo requerido, bem como a 

desocupação do seu imóvel. Afirma para tanto que celebrou contrato em 

05/04/2016, pelo período de 12 (doze) meses com o requerido, sendo 

devido os meses de outubro de 2016 a fevereiro de 2017. O requerido por 

sua vez confirma os argumentos da inicial, confessando o débito ora 

cobrado, aduzindo, porém que efetuou o pagamento de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) que deve ser abatido na dívida. Com efeito, a controvérsia 

versava sobre tempo em que o imóvel permaneceu alugado, bem como se 

a requerida, de fato, pagou os meses de aluguéis alegados em sua 

contestação. Analisando a peça de defesa, infere-se que o requerido 

informou que alugou o imóvel até a data de 27/06/2017, desocupando-o 

em seguida, bem como deixou de pagar os alugueis desde setembro de 

2016, sendo desnecessária a produção de outras, tendo em vista as já 

colacionadas nos autos com a peça inicial. Pois bem. Com relação ao 

despejo, uma vez que o requerido, ao contestar a ação intentada, 

informou que o imóvel foi desocupado em junho de 2017, o que restou 

confirmado por ocasião da audiência de conciliação quando apresentou 

novo endereço, bem como pelo autor nas petições sob id nº 10164282 e 

10674426, tem-se a perda superveniente de objeto, impondo-se a extinção 

do feito sem resolução de mérito, no particular. Em outra quadra, ante a 

inexistência de elementos que contrariem o direito do autor (artigo 373, II, 

do CPC), de rigor a procedência do pedido de condenação do requerido ao 

pagamento dos aluguéis vencidos até a desocupação, com correção 

monetária e juros de mora desde a data de cada vencimento (artigo 397 do 

Código Civil), acrescido de multa contratual, devendo, todavia, ser 

descontado da dívida o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) conforme faz 
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prova o recibo assinado pelo autor no id nº 8356013. Ante o exposto, 

DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito,na forma do 

artigo 485, VI, do CPC, quanto ao pedido de despejo. No mais, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para CONDENAR a requerida ao 

pagamento dos aluguéis e encargos vencidos entre os meses de outubro 

de 2016 e junho de 2016, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, 

com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos desde a data de cada vencimento, acrescidos daqueles aluguéis e 

encargos que se vencerem até a efetiva desocupação, descontando-se 

sobre valor base a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), resolvendo o 

mérito nos termos art. 487, I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

do valor integral e atualizado do débito (principal com correção e juros), 

com base no art. 85, §2º do CPC, todavia, suspensa a sua exigibilidade 

vez que defiro ao requerido o benefício da assistência da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, o que deverá ser devidamente certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003212-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARA FLAVIANA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA STHEFANI ZEILINGER OAB - MT21692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CUSTODIO ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003212-79.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARA FLAVIANA ALMEIDA REQUERIDO: MARIA 

CUSTODIO ALMEIDA Vistos. 1- CUMPRA-SE, conforme deprecado. 2- 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo. 3- Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. 4- Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003286-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NATALINO DAMASIO (REQUERIDO)

EMERSON JOSE DAMASIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003286-36.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FIAGRIL REQUERIDO: EMERSON JOSE DAMASIO, JOSE 

NATALINO DAMASIO Vistos. 1- CUMPRA-SE, conforme deprecado. 2- 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo. 3- Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. 4- Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003330-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR AFONSO KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI ANTONIO GRISELI OAB - RS52582 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MAR GUARDA MARCOLAN (REQUERIDO)

VILSON MARCOLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003330-55.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VALDEMAR AFONSO KRAUSE REQUERIDO: VILSON 

MARCOLAN, SONIA MAR GUARDA MARCOLAN Vistos. 1- CUMPRA-SE, 

conforme deprecado. 2- Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

nossas homenagens e baixas de estilo. 3- Consigne-se que caso a parte 

autora não seja beneficiária de AJG e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

4- Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003236-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE STASCZAK XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DA SILVA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003236-10.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA ALICE STASCZAK XAVIER REQUERIDO: ISAIAS DA 

SILVA CORDEIRO Vistos. 1- CUMPRA-SE, conforme deprecado. 2- Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e baixas de 

estilo. 3- Consigne-se que caso a parte autora não seja beneficiária de 

AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. 4- Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003265-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR SAN RAPHAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO OAB - RS9958 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI GUIMARAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003265-60.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR SAN RAPHAEL REQUERIDO: 

ERNANI GUIMARAES DA SILVA Vistos. 1- INTIME-SE a parte interessada 

para regularizar o recolhimento das custas de distribuição da missiva, no 
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prazo de 30 dias, sob pena de devolução independentemente de 

cumprimento. 2- Atendido o item acima, CUMPRA-SE, conforme deprecado. 

2- Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo. 3- Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. 4- Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003312-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003312-34.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: ADALBERTO 

RODRIGUES DA SILVA Vistos. 1- CUMPRA-SE, conforme deprecado. 2- 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo. 3- Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. 4- Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001027-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI (EXECUTADO)

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EXECUTADO)

MADEIREIRA BADARO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 580 da CNGC, impulsiono os presentes autos, com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, da penhora via BACENJUD realizada, devendo promover o 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução. Destaco que, caso 

a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002532-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA MARIA DA SILVA (AUTOR)

EDUARDO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER NUNES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002532-94.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EDUARDO NUNES DA SILVA, LEIA MARIA DA SILVA RÉU: VAGNER 

NUNES DA SILVA VISTOS. EDUARDO NUNES DA SILVA e LEIA MARIA DA 

SILVA, devidamente qualificados na exordial, ajuizaram Ação de Interdição 

com pedido de tutela provisória de urgência, em face de VAGNER NUNES 

DA SILVA, pleiteando a interdição provisória do réu, sob o argumento de 

que são genitores do requerido, sendo este relativamente incapaz, nos 

temos do inciso III, do artigo 4º do Código Civil (deficiência Mental Severa 

Congênita de origem idiopática irreversível, CID 10 – F72 e F 84). Ante o 

impedimento do mesma em gerir os atos da vida civil, pugna, liminarmente, 

a nomeação como curadores provisórios. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária aos 

requerentes. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do 

atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” De 

pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Nessa toada, por 

perseguir a autora tutela especifica, os efeitos da pretendida antecipação 

são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá ser 

concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora) e (c) pedido do 

autor. Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela perseguida. Afinal, 

pela dicção do ordenamento jurídico, o curador do relativamente incapaz 

deve ser o parente mais próximo que ostentar melhores condições de 

exercer o múnus, razão porque vislumbro a evidência de parentalidade 

entre as partes, haja vista que os requerentes são genitores do 

interditando, estando preenchido o primeiro requisito (fumus boni iuris). 

Acerca do tema, os Tribunais Pátrios entendem que: “TJ-MG - 

103440804428430011 MG 1.0344.08.044284-3/001(1) (TJ-MG) Data de 

publicação: 28/08/2009 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA 

JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE CURADORA. FILHA QUE MORA, TRABALHA E 

CUIDA DO PAI. CURATELA DEFERIDA. - A curatela, sempre que possível, 

deve ser deferida à parente próximo do curatelado, pois presumidamente 

o ""iusconsanguinis"" vincula o mais curador aos interesses do 

curatelado. -Defere-se deste modo a curatela do pai à filha, que com o 

mesmo mora e lhe dispensa todos os cuidados.” Logo, quanto ao 

preenchimento do segundo requisito (periculum in mora), restando ausente 

a presença de um curador, ameaçado estaria o direito do interditando em 

promover a gerência dos atos civis de elevada importância diária. Diante 

disso, compulsando os documentos encontradiços nos autos, justo que o 

munús recaia sobre os requerentes e genitores do interditando, à medida 

que até o momento não há indicações de que pessoa diversa ostente 

melhores condições de exercê-la. Por essas razões, DEFIRO a tutela 

antecipada, de modo que NOMEIO os requerentes EDUARDO NUNES DA 

SILVA e LEIA MARIA DA SILVA como curadores provisórios do 

interditando VAGNER NUNES DA SILVA, exclusivamente para fins 

previdenciários, nos termos do art.749, § único do NCPC. INTIMEM-SE os 

curadores provisórios para comparecer à Secretaria deste Juízo para 

assinar o termo de compromisso. CITE-SE a parte requerida para 

apresentar resposta no prazo de 15 dias. Além disso, considerando 

desde logo a colidência de interesses, nomeio a DPE como curadora 

especial do requerido, determinando sua intimação para defender 

judicialmente os interesses do interditanto. Face ao quadro clínico do 
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interditanto, dispenso, por ora, o interrogatório judicial. INTIME-SE a 

assistente social deste Juízo para que realize estudo social na residência 

do curador provisório, a fim de averiguar as reais condições em que se 

encontra a interditada, assim como verificar a possibilidade desta exercer 

a curatela, encaminhando relatório conclusivo a este Juízo no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE e à DPE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002822-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO FELDKIRCHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZIBETTI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002813-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILSO LUIZ BERTI (REQUERENTE)

ELIANE MENEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES (REQUERIDO)

MASIRA TREVISAN RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002813-50.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: SILSO LUIZ BERTI, ELIANE MENEGATTI REQUERIDO: 

MASIRA TREVISAN RODRIGUES, ADRIANA RODRIGUES VISTOS. 1. Os 

requerentes alegam a aquisição de imóvel do falecido Celso Rodrigues, 

cujo inventário se processa perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de 

Sorriso/MT – Processo 5543-95.2011.811.0040 (Código 86128). Assim, em 

razão da evidente conexão, DECLINO COMPETÊNCIA e determino a 

remessa do feito ao Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca de Sorriso/MT. 

2. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001978-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. S. D. S. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o (a) patrono (a) da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida, ID 13834815, via PJE, devendo instruí-la em conformidade com o 

art. 260 do CPC. Após, deverá o (a) patrono (a) comprovar nestes autos a 

distribuição, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SANTOS LESSA (EXECUTADO)

JULIANO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO LESSA (EXECUTADO)

EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA (EXECUTADO)

ANDREIA DE PAULA RAMOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002993-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA DEMARCHI CORREIA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002993-66.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LEONIR DA ROSA RÉU: LAURA DEMARCHI CORREIA VISTOS. RECEBO a 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

preliminares. CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93965 Nr: 5605-04.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PAULO GELLER, MARISA DA CONCEIÇÃO 

FERREIRA GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o ofício retro juntado, intimo a parte autora para que providencie o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça no juízo deprecado, para 

cumprimento da carta precatória, sob pena de devolução da mesma, caso 

fique paralisada por mais de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93963 Nr: 5603-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PAULO GELLER, MARISA DA CONCEIÇÃO 

FERREIRA GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o ofício retro juntado, intimo a parte autora para que providencie o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça no juízo deprecado, para 

cumprimento da carta precatória, sob pena de devolução da mesma, caso 

fique paralisada por mais de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60514 Nr: 3811-16.2010.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR FAVARETTO, IZELDE NESPOLO 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual foi deferida a 

penhora, para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno que após ser feita a penhora por termo nos autos, nos termos 

do art. 844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente, para tanto, deverá efetuar o recolhimento 

da guia da certidão de Registro de Penhora, no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para retirada do 

Termo/Certidão de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28434 Nr: 2905-02.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença. O feito 

encontra-se paralisado há mais de dois anos, sem qualquer manifestação 

da parte interessada.

2) A parte credora foi pessoalmente intimada a dar o devido andamento ao 

feito e permaneceu inerte (fls. 544).

3) Assim, julgo extinta a demanda, na forma do art. 485, III, do CPC, face 

ao abandono da causa. Sem custas e honorários.

4) P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107290 Nr: 10283-28.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

APASI-ASSOC.CONCESSIONARIA DA EXPLORAÇÃO DA ROD.MT242/491 

COM EXT.83,8 KM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 VISTOS.

1) Tendo em vista o deferimento da gratuidade judiciária à parte autora às 

fls. 61, e não havendo notícia de alteração da sua condição financeira, 

rejeito o cumprimento de sentença de fls. 220/221.

2) Preclusa a via recursal, cumpram-se as determinações finais da r. 

sentença.

3) Após, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150053 Nr: 4158-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AFFONSO OTÁVIO LAUXEN-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Designo audiência de conciliação para o dia 11/09/18, às 15:45 horas.

 2) Intime-se a parte autora.

3) Ciência ao MPE e a DPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116378 Nr: 7380-83.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA - OAB:ES/13.066, HORST VILMAR FUCHS - OAB:ES/12.529

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145755 Nr: 1841-68.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFONSO OTÁVIO LAUXEN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Por ora, aguarde-se a realização da audiência no feito em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122241 Nr: 752-44.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCFS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 VISTOS.

Por ora, aguarde-se a realização da audiência nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149547 Nr: 3905-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI A. POLO LANCHONETE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Designo audiência de conciliação para o dia 07/08/18, às 14:30 horas.

 2) Intime-se o embargante, via DJE.
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3) Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22453 Nr: 2679-31.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON APARECIDO GUERANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Manifestem-se as partes quanto à avaliação de fls. 203.

2) Intimem-se, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55111 Nr: 5402-47.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ACS, AILTON ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

DISTRIBUIÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI 

- OAB:4.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA DE CASTRO 

FERREIRA ALFAIX - OAB:MG/61474

 VISTOS.

1) Indefiro o levantamento do preparo recursal realizado perante a Justiça 

do Trabalho, visto que o presente feito foi remetido à instância Superior, 

mostrando-se, pois, devida a despesa processual.

2) Indefiro também a expedição de ofício à Receita Federal para restituição 

de custas, eis que tal diligência compete à própria parte interessada 

perante o órgão competente.

3) Cumpra-se as deliberações da r. sentença de fls. 521/522.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139812 Nr: 10565-95.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127097 Nr: 3695-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95152 Nr: 6981-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SHEILA THILDA SOUSA OLIVEIRA SILVA, MANOEL CHAGAS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782, 

ALTAIR RUHOFF - OAB:17782/O, FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - 

OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Reitere-se o ofício de fls. 117, consignando a necessidade de fiel 

cumprimento às informações solicitadas.

2) Conste do ofício o prazo de 15 (quinze) dias para resposta, sob pena 

de desobediência.

3) Após, manifeste-se a parte interessada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121770 Nr: 433-76.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO DONATO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIVEL VEÍCULOS LTDA, MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA - FORD TROPICAL, FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436/SP, CLEBER SIMÃO CAMPARINI - OAB:286.950, CRISTIAN 

BARICHELLO - OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:MT-9647 - B, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175.803, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/O

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 5339 Nr: 859-50.1999.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIA DE FÁTIMA FERREIRA FRANÇA ZWIRTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI ZWIRTES (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A, 
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ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do petitório de fls. 293, manifeste-se a inventariante em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135270 Nr: 8135-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAR E LANCHONETE ESPETO DE OURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Designo audiência de conciliação para o dia 07/08/18, às 15:00 horas.

 2) Intime-se o embargante, via DJE.

3) Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45831 Nr: 2767-30.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO RODRIGUES DA COSTA, ALEGRIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA, IMOBILIÁRIA OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 Vistos.

1) Considerando o longo período de tramitação processual, intimem-se as 

partes para que apresentem suas derradeiras alegações, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias para cada uma.

 2) Após, venham conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2534 Nr: 255-31.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN, ODOVINO BRUSTOLIN, JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 VISTOS.

1) Defiro a restituição do prazo postulada às fls. 455/456. Intimem-se, via 

DJE.

2) Defiro os pedidos de fls. 460/461. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105643 Nr: 8728-73.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VERUSSA, ERNESTO ALBINO 

BORDIGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 

OAB:16.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 Vistos.

Há contradição, razão pela qual a decisão dever ser aclarada.

Isto porque, dispõe o artigo 806 do NCPC: “O devedor de obrigação de 

entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será 

citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação. § 1º Ao 

despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no 

cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, 

caso se revele insuficiente ou excessivo. § 2º Do mandado de citação 

constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme 

se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, 

se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi 

designado”.

Logo a decisão objurgada é contraditória a disposição legal, uma vez que 

a penhora somente é possível após a conversão da ação, ocasião em que 

haverá a apuração do quantum deabertur, para seguir a marcha 

processual expropriativa.

 Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, no mérito, 

ACOLHO–os para revogar a decisão objurgada.

De ato contínuo, determino a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 169095 Nr: 2835-62.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLICÉRIO TOMÉ ADAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 Vistos.

= SENTENÇA =

Trata-se de Embargos a Execução, ajuizado por CLICÉRIO TOMÉ ADAMS 

em face da BAYER CROPSCIENCE LTDA, ambos representados e 

qualificados nos autos.

Citado via edital, o embargante apresentou embargos à execução por meio 

de curador especial, o qual promoveu a defesa por meio de negativa geral. 

Instado, o embagado, quedou inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito.

Citado via edital, o requerido, por meio de curador especial, apresentou 

embargos à execução, por negativa geral. Contudo, não restou 

comprovado as matérias arguidas pelo embargante, razão pela rejeito os 

embargos opostos.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor atualizado 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC, ficando, contudo 

suspensa a exigibilidade, por ser feito patrocinado por defensor dativo.

Havendo recurso de apelação, oportunize a apresentação de 

contrarrazões, após remeta-se os autos ao E. TJ, para processar e julgar.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 170320 Nr: 3582-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA COM. DE VEICULOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Vistos.

= SENTENÇA =

Trata-se de Embargos a Execução, ajuizado por TERRA COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA-ME em face da BANCO BRADESCO S/A, ambos 

representados e qualificados nos autos.

Citado via edital, o embargante apresentou embargos à execução por meio 

de curador especial, o qual promoveu a defesa por meio de negativa geral. 

Instado, o embagado, quedou inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito.

Citado via edital, o requerido, por meio de curador especial, apresentou 

embargos à execução, por negativa geral. Contudo, não restou 

comprovado as matérias arguidas pelo embargante, razão pela rejeito os 

embargos opostos.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor atualizado 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC, ficando, contudo 

suspensa a exigibilidade, por ser feito patrocinado por defensor dativo.

Havendo recurso de apelação, oportunize a apresentação de 

contrarrazões, após remeta-se os autos ao E. TJ, para processar e julgar.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34969 Nr: 4105-10.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLICÉRIO TOMÉ ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive, para atualizar o valor da dívida e 

indicar bens à penhora, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106778 Nr: 9807-87.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA COM. DE VEICULOS LTDA - ME, 

MALGARETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive, para atualizar o valor da dívida e 

indicar bens à penhora, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109878 Nr: 2167-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO ALBINO BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO 

- OAB:16.005/MT, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 VISTOS.

Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Isto porque, as matérias arguidas pela parte embargante serão objeto de 

análise em sede julgamento, uma vez que até mesmo o saneamento 

processual pode ser feito na própria sentença.

No que concerne aos prazos fixados para cumprimento da ordem, a 

decisão foi clara ao determinar a apresentação de memória do cálculo que 

a embargante entende devido e de memoriais finais, no prazo de 15 

(quinze) dias. Portanto, não há falar em omissão ou contradição, eis que 

restou consignado o mesmo prazo par o cumprimento das duas 

determinações contidas no decisum objurgado.

Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego-lhes 

provimento, mantendo incólume a decisão de fls. 94/96.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55552 Nr: 5917-82.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU PASINI, PASINI PASINI CIA LTDA - ME, HENRIQUE 

PEREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE PEREIRA DA SILVA FILHO, HP 

PEDREIRA E CONSTRUTORA LTDA, TADEU PASINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, 

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8911, RAFAEL KRZYZANSKI - 

OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, VANESSA LIMA DE SOUZA - OAB:17.937

 VISTOS.

1) A reconvenção de fls. 137/140 não veio acompanhada das respectivas 

custas. Em decisão de fls. 175/verso, restou determinado ao reconvinte o 

pagamento, o qual não ocorreu, sendo certo que a certidão de fls. 145 

confirma a pendência no pagamento das custas. Assim, julgo extinta a 

reconvenção, sem análise do mérito, com base nos artigos 290 e 485, 

inciso X, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição.

 2) Considerando que não houve recolhimento das diligências necessárias 

à expedição das precatórias para oitiva das testemunhas de fls. 190, 

declaro preclusa a produção de prova testemunhal pela parte requerida.

3) Considerando o teor de fls. 219/221, declaro preclusa a produção da 

prova pericial ali requerida.

4) Declaro encerrada a instrução processual e determino a intimação das 

partes para apresentarem alegações finais, no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias.

5) Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101718 Nr: 4609-69.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO RIBEIRO - OAB:7979, 

MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - OAB:34.714/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 VISTOS.

1) Solicite-se informações quanto ao cumprimento da carta precatória de 
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fls. 241.

2) Consigno que a confissão ficta é matéria probatória que será analisada 

na sentença.

3) Indefiro a oitiva da testemunha indicada às fls. 212, eis que arrolada de 

modo extemporâneo.

4) Com o retorno da precatória de fls. 241 cumprida, vista às partes para 

alegações finais no prazo sucessivo de 10 (dez) dias para cada uma.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87297 Nr: 6794-51.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPÉLIO JOSÉ ROSSET, ELDA GRUPP 

ROSSET, SÉRGIO ROSSET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:/MT 

4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 VISTOS.

1) À despeito da impugnação de fls. 267, a proposta de honorários 

periciais ostenta valores dentro da razoabilidade do mercado e observa 

padrões técnicos, conforme apresentado pelo “expert”. Assim, rejeito a 

impugnação e homologo a proposta apresentada.

2) Em prosseguimento, cumpram-se as ulteriores deliberações do 

despacho de fls. 256/verso para realização da perícia.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59211 Nr: 2510-34.2010.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO BALDO, DIRCE MARIA 

CASAGRANDE BALDO, NEUSA MARIA BALDO OGLIARI, CLORINDO 

BALDO, LETICIA MARIA OGLIARI, LUIZ HENRIQUE OGLIARI, ANA 

CRISTINA OGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:OAB/SP 98709, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 VISTOS.

1) Considerando o teor da r. decisão de fls. 213/215, contra a qual não 

houve irresignação recursal, intime-se a parte autora para que promova o 

recolhimento dos honorários periciais, na forma determinada, sob pena de 

preclusão da prova técnica.

2) Após, cumpram-se integralmente as determinações da r. decisão de fls. 

213/215.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90920 Nr: 2514-03.2012.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO, LUCILAYNE 

ANDRELINO, LUIZ ANDRELINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÉLIA MARCON GENTILI, JOVANE 

APARECIDO MARCON GENTILIN, ELISANGELA MARCON GENTILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:32596, FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, 

Marcelo Augusto Grassi Reali - OAB:8838 A, YARA APARECIDA 

CORREA REALI - OAB:7759-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) A documentação solicitada pela União já se encontra às fls. 184/194 

dos autos.

2) Assim, renove-se a intimação da Procuradoria Federal para 

manifestação no feito, com cópia integral de fls. 184/194.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115455 Nr: 6697-46.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE INES SCHAEFER, JOÃO PEDRO SCHAEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GILSON SCHAEFER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da petição de fls. 95/97, manifeste-se a(o) inventariante em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122836 Nr: 1112-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, ERCIO 

LUIZ MURARO, JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar em prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148697 Nr: 3432-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON SHEIKI TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RICARDO BERNO, PATRÍCIA 

VEDANA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109998 Nr: 2270-06.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA FARIAS, MAICON FARIAS COSTA, 

MARINE FARIAS DA COSTA, MARIANI FARIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.M. BERNARDI ZANATTA LTDA, ZANATTA & 

CIA LTDA - ME, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS, 

ROSA MARIA BERNARDI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:15255, 

FERNANDA DENICOLO - OAB:17713-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147274 Nr: 2657-50.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANO FIOREZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 174621 Nr: 5960-38.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIS TENNROLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BIANCHINI, AILTON 

APARECIDO GUERANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA 

- OAB:6.934-B

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116003 Nr: 7101-97.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO VERUSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO 

- OAB:16.005/MT, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos apenso, após retornem 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115026 Nr: 6373-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão. Entre um ato e outro, e após 

regular trâmite processual, a parte autora apresentou petição às fls. 

89/90, informando composição amigável para quitação do débito, 

pugnando pela extinção do feito.

Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, 

como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas finais (art. 90, § 3º, NCPC).

Havendo restrição junto ao RENAJUD, providencie as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144693 Nr: 1227-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116198 Nr: 7262-10.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ARIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte 

requerida/executada, CITE-SE por edital, na forma da lei processual 

vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as advertências legais 

(artigos 335/336 e 344, NCPC).

Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, e não havendo 

manifestação da parte requerida/executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a 

ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, 

como curador especial, na forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, 

concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para apresentação de 

resposta.

 Após, renove-se vista à parte autora, e, na sequência, ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141446 Nr: 11325-44.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, LSAS, GHSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conceder a 

GUARDA DEFINITIVA unilateral do menor GUSTAVO HENRIQUE SCHOLZ 

SIQUEIRA à genitora LEILA SILVANA ALVES SCHOLZ, para todos os fins 

e efeitos de direito, assegurando ao requerido o direito de visitá-lo 

livremente, mediante prévio ajuste com a genitora. De igual modo, 

CONDENO o requerido EZIEL VARGAS SIQUEIRA a pagar, mensalmente, 

alimentos definitivos em favor do filho no valor equivalente a 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, a partir da citação válida, mediante 

depósito em conta bancária da representante legal e guardiã do infante, 

tornando definitiva a medida liminar de fls. 17/18. Como consequência, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. No mais, custas e 

despesas finais pelo requerido, face à revelia.CIÊNCIA à DPE e ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47199 Nr: 4130-52.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO TOLEDO FILHO, LIVIAN ANDREANI TOLEDO, 

CATIA VALERIA ANDREANI, TASSIA ANDREANI TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TOLEDO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISIANE BOTTEGA, 

para devolução dos autos nº 4130-52.2008.811.0040, Protocolo 47199, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 155441 Nr: 6663-03.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZORDAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade 

judiciária deferida às fls. 126. Transitada em julgado esta decisão, e nada 

sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.Junte-se 

cópia desta sentença no feito executivo em apenso.Havendo recurso de 

apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139877 Nr: 10591-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZORDAN NETO, NEI FRANCIO, VALDIR 

DOMINGOS LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte exequente para manifestar em prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142791 Nr: 155-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO PEDRO ZORDAN, LUIZ ZORDAN 

NETO, ROSA NARA ZORDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIVALDO FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:37773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante do teor da cláusula quarta do instrumento particular de fiança, 

defiro o pedido de fls. 89/89v.

2) Cite-se os executados Luiz Zordan Neto e Rosa Nara Zordan, na 

pessoa do executado Fabrício Pedro Zordan.

3) Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 155442 Nr: 6664-85.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRÍCIO PEDRO ZORDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GECIVALDO FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:37773

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 308 de 909



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103281 Nr: 6281-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584 B

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.Junte-se 

cópia desta sentença ao feito executivo em apenso.Havendo recurso de 

apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100167 Nr: 2890-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente em prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105491 Nr: 8571-03.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU TONINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do 

Novo Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente demanda, e 

JULGO PROCEDENTE a pretensão lançada na inicial, para determinar que o 

débito exequendo observe o valor originário de R$ 7.216,92, com juros 

simples de 1% ao mês, sem capitalização periódica, na forma de fls. 14 

dos autos.Condeno a parte embargada ao pagamento das custas judiciais, 

despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, c.c. art. 90, caput, do mesmo diploma legal. Transitada em 

julgado esta decisão, e nada sendo requerido no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos.Junte-se cópia desta sentença no feito executivo 

em apenso.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36551 Nr: 5666-69.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU TONINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar em prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44921 Nr: 1867-47.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR GRANDI, VICENTE MIGUEL DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351/MT

 VISTOS.

Previamente à análise do pedido de designação de hasta pública, e 

levando-se em conta a informação de fls. 99, intime-se a parte exequente 

para que apresente nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia 

atualizada do bem objeto da matrícula 14.421 do CRI de Sorriso/MT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145023 Nr: 1433-77.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CARNEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO, ADELAR 

GRANDI, VICENTE MIGUEL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 Vistos.

1) Sem delongas, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), ante a comprovação documental da 

necessidade, advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no 

curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições 

financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

2) No mais, considerando a certidão de fls. 66, intime-se a parte 

embargante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

3) Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003186-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO HERCULES DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIENIFER KELEN CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003186-81.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ALIPIO HERCULES DA SILVA COSTA RÉU: DIENIFER KELEN CAMPOS 

VISTOS. 1. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora 

(art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada 

no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições 

financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 2. 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 3. Considerando que 

ainda não se encontram presentes os requisitos do art. 294 do CPC, 
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especialmente a verossimilhança do direito afirmado, uma vez que não há 

prova da inexistência de vínculo afetivo entre a parte autora e o réu, bem 

como acerca da alegação de que "o pai verdadeiro já assumiu a 

paternidade do requerido, estando pagando as pensões e cumprimento as 

obrigações paternas", INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, mormente 

porque tais alegações dependem de dilação probatória. 4. Nos termos do 

artigo 695 do NCPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de 

mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 

dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento 

ao ato, consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC). 5. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para comparecimento à audiência e/ou sessão designada, na 

forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, cientificando-a de que o prazo 

de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do NCPC. 6. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 7. Oportunamente, ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005490-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FIOREZE (EXECUTADO)

FERNANDO PANISSAN LODI (EXECUTADO)

JORGE JOAO HARTMANN (EXECUTADO)

ADIEL JOSE HARTMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005490-87.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ADIEL JOSE 

HARTMANN, ARLINDO FIOREZE, FERNANDO PANISSAN LODI, JORGE 

JOAO HARTMANN VISTOS. 1.) Após regular citação válida, as partes 

litigantes se compuseram amigavelmente para parcelamento/quitação do 

débito em aberto, requerendo a suspensão do presente feito até o prazo 

final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, vislumbro que as 

partes são capazes e estão bem representadas nos autos, não se 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. 2.) Assim, sem 

delongas, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e cujas cláusulas ficam 

fazendo parte integrante desta decisão, e, em consequência, SUSPENDO 

a presente execução, nos termos do artigo 922, caput, do NCPC. 3.) 

Considerando que já escoado o prazo, intime-se a parte exequente, na 

pessoa de seu i. advogado/defensor, para manifestar eventual interesse 

no prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, advertindo-a de que 

eventual inércia será interpretada tacitamente como quitação, autorizando 

a extinção do feito pelo pagamento. 4.) Expeça-se o necessário para o 

devido cumprimento do pacto. 5.) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006085-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006085-86.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: CARMEM LUCIA FERRONATO 

ASCOLI Vistos. Compulsando o feito, verifico que a parte requerida 

apresentou reconvenção, pugnando pelo deferimento da AIJ ou pelo 

parcelamento das custas e despesas processuais. É sabido que a 

gratuidade judiciária é instituto destinado aos hipossuficientes que não 

possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso 

tenham que recolher as custas processuais. No caso dos autos, verifico 

que a parte requerida/reconvinte não comprovou sua hipossuficiência 

financeira, não juntando nenhum documento que indique a impossibilidade 

de assumir as despesas processuais. Assim, INDEFIRO pedido de 

gratuidade judiciária. Lado outro, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, 

c/c artigo 468, §§ 6º, 7º e 8º da CNGC/TJMT, DEFIRO o recolhimento das 

custas judiciais pelos embargantes em até 03 (três) parcelas fixas, 

mediante a emissão de guias com a comprovação nos autos até o dia 10 

de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das 

parcelas poderá, em tese, importar no indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 290 do CPC/15. ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão 

por email ao Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço 

dca@tjmt.jus.br, para acompanhamento e controle da modalidade de 

pagamento, conforme Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux. Posto isto, 

passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado pela 

requerida/reconvinte. Pois bem, para concessão de tutela de urgência é 

necessário o preenchimento dos requisitos, quais sejam: periculum in mora 

e fumus boni iuris (artigo 300, do NCPC). “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Como 

se vê, para a concessão da tutela provisória de urgência, é imprescindível 

a demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou 

probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano 

irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, 

verifico que inobstante a requerida/reconvinte alegue que não foi 

constituída em mora e que há litispendência e coisa julgada, já que perante 

a 1ª Vara Cível desta Comarca (Código 120689) tramitou idêntica 

demanda, na qual foi homologado acordo entre as partes, entendo que, em 

análise de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. Isso porque houve a comprovação da constituição em 

mora através do instrumento de protesto de Id 10889634, diante da 

configuração de hipótese prevista na legislação aplicável à espécie (art. 

15, Lei 9.492/97), sendo certo que a requerida/reconvinte reside na zona 

rural, portanto, fora da competência territorial do Tabelionato. Também não 

há que se reconhecer litispendência ou coisa julgada alegada, já que, em 

juízo de cognição sumária, verifico que a presente demanda decorre do 

inadimplemento do pagamento das prestações vencidas a partir de 

15/04/2015 e a ação de Código 120689, da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

referiu-se a parcela vencida em 15/04/2014, conforme se nota do termo 

de acordo de Id 13024544. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão da 

tutela de urgência em caráter antecedente. No mais, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 

10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 

e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002760-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RODRIGUES EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI GUEDES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002760-40.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

LEONARDO RODRIGUES EVANGELISTA EXECUTADO: VALDINEI GUEDES 
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GOMES VISTOS. Trata-se de Ação de Execução contra Devedor Solvente 

ajuizada por LEONARDO RODRIGUES EVANGELISTA em face de 

VALDINEU GUEDES GOMES. Em retratação oriunda do RAI n.º 

1006134-19.2018.8.11.0000, reapreciando a alegação de conexão 

levantada pelo executado, verifico que a presente execução foi distribuída 

em 26/10/2016, enquanto a Ação Declaratória de Existência de Negócio 

Jurídico c/c Resolução Contratual e Reparação de Danos foi distribuída 

junto ao juízo de Tapurah/MT, apenas, em 05/12/2016. Assim, nos termos 

do artigo 59, do CPC, a distribuição anterior, de fato, tornou este juízo 

prevento, não havendo que se falar, desta maneira, em modificação da 

competência pela conexão, razão pela qual, com a devida vênia, 

retrato-me da decisão outrora proferida, determinando o prosseguimento 

do feito por esta comarca de Sorriso/MT. No mais, consigno que a 

"Exceção de Pré-Executividade" somente é possível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, sendo eles: 1) a possibilidade de 

conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida (matéria de ordem 

pública); e 2) desnecessidade de dilação probatória. Na hipótese dos 

autos, o título que instrui a execução, a princípio, demonstra ser dotado de 

liquidez, certeza e exigibilidade. Além disto, necessária a efetiva dilação 

probatória para análise do alegado pelo executado, o que não se admite 

através da via da objeção de pré-executividade, a qual tem alcance 

restrito às nulidades formais e cognoscíveis de plano. A propósito, 

vejamos os julgados abaixo: "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE CONFISSAO DE 

DÍVIDA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE 

POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – REJEIÇÃO – REQUISITOS DO 

EXCIPIENTE NÃO PREENCHIDOS – TÍTULO HÁBIL - DECISAO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A Exceção de Pré-Executividade somente é 

possível em hipóteses excepcionais, desde que verificada a existência de 

vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da 

ação e/ou pressupostos, possibilitando, com isso, a defesa da parte 

interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio. 2. Na 

hipótese dos autos, o título que instrui a Execução, a princípio, demonstra 

ser dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, o que afasta o Excipiente" 

(TJMT, AI 108369/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 07/02/2017) Diante de todo o exposto, REJEITO a 

exceção de pré-executividade (impugnação à execução) de Id 8347765, 

devendo o executado se valer do disposto no artigo 914 e seguintes, do 

CPC, para se opor à execução. INDEFIRO, por fim, o pedido de expedição 

de nova carta precatória com a reabertura de prazo para embargos à 

execução, uma vez que se trata de processo eletrônico (PJE), tendo o 

executado acesso a todos os documentos necessários para sua defesa. 

Posto isto, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que de direito. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002151-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR FONTANA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002151-86.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CLAIR FONTANA - ME VISTOS. A parte requerente 

apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do 

NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Determino a imediata restituição do bem à parte 

requerida. Determino, ainda, baixa da restrição veicular junto ao RENAJUD. 

Custas finais pela parte autora (art. 90, NCPC). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002744-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ZUANAZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERT MORO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002744-18.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ADILSON ZUANAZZI RÉU: MARCOS ALBERT MORO COSTA SENTENÇA 

VISTOS. Sem delongas, diante do requerido em Id 13392504, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pelo exequente, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. CUSTAS 

remanescentes, se houver, a cargo do autor. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003020-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PEREIRA DA SILVA GUILHEIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003020-49.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CLEIDE PEREIRA DA SILVA GUILHEIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Ressai dos autos que a parte 

autora ingressou com pedido de desistência da ação (Num. 13706369). É 

o relatório. Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo 

sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora 

venha outra vez a propor a mesma ação. Ante ao exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 

200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em consequência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte 

autora em custas, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005689-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MAGOGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005689-12.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANGELA MARIA MAGOGA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por 
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ANGELA MARIA MAGOGA, em face do INSS, na qual requer seja 

concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por idade urbana. 

Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o 

endereço da parte autora pertence à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. 

O § 3º do art. 109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. O 

TRF1 já pacificou o entendimento de que, em ação proposta em face do 

INSS na justiça estadual, no exercício da sua competência delegada, é 

competente, de forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor 

para julgamento, eis que a competência delegada não autoriza ao autor 

alterar a comarca de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO 

COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª 

Região firmou entendimento de que, tratando-se de ação proposta por 

beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça 

Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se 

absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do 

segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da República de 

1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento da ação 

previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas não 

autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo (grifei). 

Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de modificação 

e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE Lucas do Rio Verde/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002578-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DO CARMO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002578-83.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ZENILDA DO CARMO SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ZENILDA DO 

CARMO SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 13370423. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004389-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARIA PEREIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004389-15.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JUCELIA MARIA PEREIRA COELHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da necessidade de 

realização de perícia, a fim de constatar a redução da capacidade 

laborativa da parte autora, nomeio para atuar como expert deste Juízo o 

Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. Brasil. 

n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 
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procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001803-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001803-39.2016.8.11.0040. AUTOR: 

ANA ROSA DE SOUZA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da informação constante 

nos autos de que o benefício concedido em sentença não foi implantado 

com o acréscimo de 25%, expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), inclusive com o adicional de 

25% sobre a aposentadoria por invalidez, os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Após, intime-se a parte autora para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001874-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELMA AUGUSTA DE ARRUDA KLIPSTEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença. Sorriso, 25 de junho de 2018. 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35458400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001617-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001617-16.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária para Concessão de Benefício de Prestação Continuada 

(LOAS) proposta por FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), sustentando o 

autor que é idosa e, desta forma, demonstra-se totalmente incapacitada 

para desenvolver qualquer atividade laborativa e social, dependendo da 

ajuda de terceiros, pugnando pelo recebimento de benefício de prestação 

continuada a ser paga pelo requerido. Recebida a inicial foi determinada a 

realização de estudo socioeconômico, o qual restou acostado no Num. 

11142759. O requerido apresentou contestação, alegando a ausência do 

preenchimento dos requisitos do benefício pela parte autora. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária 

para Concessão de Beneficio de Prestação Continuada (LOAS) ajuizada 

por FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Entre os direitos necessários à 

implementação da ordem social prevista na Constituição Federal, 

encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, que contempla a 

previdência social, saúde e assistência social. A Assistência Social pode 

ser definida como a política pública, integrada por um conjunto de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover aos brasileiros com 

renda inferior aos mínimos legais, condições de inclusão na sociedade, 

através do atendimento às necessidades básicas, para o efetivo exercício 

dos direitos, que constituem a cidadania. É por isso que, na Assistência 

Social, não existe o princípio da contrapartida, ou seja, o benefício 

recebido não depende de contribuição realizada, ao contrário do que 

acontece com os benefícios previdenciários. Consoante prescreve o 

artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm 

natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção 

à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de 

um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no 

inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto 

n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação continuada (LOAS), 

destinado ao idoso ou pessoa portadora de deficiência, que não tenham 

condições de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

própria família. A característica da deficiência, para os efeitos da Lei n.° 

8.742/93 é, além da incapacidade para o trabalho, a impossibilidade de 

vida independente. Desta forma, a pessoa portadora de deficiência, para 

os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é aquela que apresenta incapacidade para o 

trabalho e para a vida independente, e que tal condição lhe cause 

dificuldade de integração social. O primeiro ponto a ser destacado, e que 

não causa maiores problemas é que o conceito de família, para a Lei 

8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o núcleo familiar, 

pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter em mente é que 

o benefício assistencial é destinado aos que se encontram em situação 

precária. Consoante prescreve o artigo 1.° da Lei n.° 8.742/93, a 

assistencial social "[...] é política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais”. Os mínimos sociais não se referem apenas 

às condições de saúde e sobrevivência dos indivíduos, mas são garantias 

do exercício da cidadania a que todos os cidadãos têm direito. Por estas 

razões o benefício assistencial não tem o condão de complementação de 

renda familiar, já que, assim o fazendo, não age provendo os mínimos 

sociais, que no seu conceito não envolve recursos destinados a 

complementação de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 preleciona que, uma 

vez cumpridos os requisitos para a concessão do benefício da prestação 

continuada, é de rigor deferi-lo. Vê-se, pois, que o benefício da prestação 

continuada constitui instrumento indispensável para que as pessoas 

portadoras de deficiência, que não podem manter-se por si mesmas ou 

por suas famílias, tenham suas necessidades básicas atendidas e vivam 

com o mínimo de dignidade. No caso em análise a autora é idosa, contando 

com 67 anos de idade (Num. 1850957). Por fim, da realização do estudo 

social, é possível vislumbrar que a autora reside juntamente com sua neta, 

a qual realiza diárias esporádicas como garçonete, com renda mensal de 

aproximadamente duzentos reais, oriunda de valores recebidos pelo 

esposo, o qual se encontra residindo na Cidade de Colíder/MT, restando 
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demonstrada a condição de miserabilidade da autora. Ademais, é 

entendimento consolidado nos Tribunais que a condição de miserabilidade 

não deve abster-se a verificação da renda, mas a condição de 

vulnerabilidade do grupo familiar. Vejamos: “CONSTITUCIONAL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. 

RESTABELECIMENTO. LEI 8.742/93. INCAPACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na sentença recorrida, o pedido 

foi julgado procedente, ao fundamento de que restou demonstrado os 

requisitos para a concessão do benefício assistencial à parte autora, 

portadora de deficiência, conforme laudo pericial e que não possui meios 

de prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, em 

razão da renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo. 2. Para a concessão do benefício assistencial 

(LOAS/deficiente), pleiteado pela parte autora, previsto no art. 203 da 

CF/1988, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

20 da Lei 8.742/93: a incapacidade para a vida independente e para o 

trabalho (§ 2º); e incapacidade financeira da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso. 3. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a incapacidade para a 

vida independente deve ser entendida não como falta de condições para 

as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda (...)". Precedentes deste Tribunal. 4. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, a percepção do 

benefício em espécie é devida desde que a vulnerabilidade econômica do 

grupo familiar possa ser constatada, independentemente do percentual 

apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo 

por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição pessoal de 

cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo(grifei). Está, pois, 

incapacitada a pessoa que não tem condições de auto determinar-se 

completamente ou que depende de algum auxílio, acompanhamento, 

vigilância ou atenção de terceiros para viver com o mínimo de dignidade. 5. 

A jurisprudência atual é no sentido de que a hipossuficiência, para fins de 

"percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 

econômica do grupo familiar possa ser constatada, independentemente do 

percentual apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do 

salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição 

pessoal de cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo". 

Diante desse contexto, ainda que se verifique renda per capita superior a 

1/4 do salário mínimo auferida pelos integrantes do grupo familiar, para fins 

de aferição do direito ao benefício social, o conjunto probatório deve 

apontar para a vulnerabilidade à subsistência digna do requerente. No 

caso concreto, o grupo familiar apresenta estado de hipossuficiência que 

se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 6. A prova 

pericial realizada demonstra a presença de incapacidade total e 

permanente da parte autora para o trabalho e para os atos da vida 

independente, concluindo pela sua inaptidão para a atividade laboral. 7. O 

termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa. Não 

havendo requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, 

definindo o períto a data da incapacidade, o termo inicial do benefício será 

a data da citação; caso a perícia não defina a data da incapacidade, o 

termo a quo será a data do laudo médico pericial. Da análise dos autos, 

verifica-se constar requerimento administrativo, mas, como não houve 

recurso da parte autora, fica mantido o determinado na sentença (data do 

laudo), em face do princípio da non reformation in pejus. 8. Mantida a r. 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação do INSS 

desprovida”. (TRF1. 1ª T. AC 0000464-98.2006.4.01.3702 / MA, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/01/2016) Destarte, restando comprovado todos os elementos 

necessários à concessão do benefício é de rigor a procedência da 

demanda. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, 

retroativa a data do requerimento administrativo (10/07/15 – Num. 

1850957), no valor de um salário mínimo mensal, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

LOAS pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, 

é idosa e considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, 

presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do 

art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte 

requerente do LOAS, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005320-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIO FAITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005320-18.2017.8.11.0040. AUTOR: 

AMELIO FAITA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial 

de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proemio, a 

legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez 

anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 10/10/16 (Num. 10291049) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 14/10/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 05/09/18 às 14h30min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005452-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005452-75.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARLENE DE SOUZA GOMES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 16/05/2011 (Num. 10405284) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 23/10/17, devem ser 

reconhecidas como prescritas as verbas anteriores a 23/10/2012. Tendo 

em vista a necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela 

parte autora, designo o dia 05/09/18 às 15h15min para a realização de 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus 

procuradores. Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC 

cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da 

audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005063-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AZOVEDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005063-90.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JOSE CARLOS AZOVEDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 20/02/17 (Num. 10097401) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 29/09/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 05/09/18 às 15h30min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005749-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ORLANDO DENARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005749-82.2017.8.11.0040. AUTOR: 

NEIDE ORLANDO DENARDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 27/02/17 (Num. 11751150) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 09/11/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 05/09/18 às 16h00min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005861-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005861-51.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ADELMO RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 
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conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 28/03/17 (Num. 11750400) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 16/11/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 05/09/18 às 15h45min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005823-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005823-39.2017.8.11.0040. AUTOR: 

RENILDO JOSE DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro a produção de prova pericial e para a sua 

realização nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Leandro 

Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua São João, n. 2194, 

sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita nomeada em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Tendo em vista a necessidade de comprovação da atividade rural 

exercida pela parte autora, designo o dia 05/09/18 às 16h15min para a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e 

seus procuradores. Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do 

NCPC cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele 

arroladas da audiência designada. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97662 Nr: 138-10.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, LUIS CARLOS MELERO, IDOVAN ANTONIO GIANELLO 

GNOATO, ADEMIR MICHELIN, JOSE ROBERTO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 Sendo assim, estando a execução munida de título executivo líquido, certo 

e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre 

os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO 

na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, 

consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, (...)

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005282-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA DA CRUZ BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005282-06.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAIARA CRISTINA DA CRUZ 

BOGO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e pedido de 

tutela de urgência em que sustenta a parte autora que há cerca de um 

mês vem recebendo cobranças alegando pendências financeiras com a 

requerida, na quantia de R$9.314,28. Diz que jamais frequentou, assinou, 

pagou ou se inscreveu ou teve qualquer relação com a instituição em 

voga. Diz que apenas houve uma oferta de um curso de pós-graduação 

em 10/01/2014, com desconto no curso em virtude da empresa que a 

requerente trabalha, afirma que trocou alguns e-mails com a requerida 

mas que efetivamente não efetuou a matrícula. Afirma receber cobranças 

tanto no seu número particular quanto no de serviço. Diz ser tal cobrança 

indevida. Requer: a) a declaração de inexistência do débito; b) a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$20.000,00. A requerida contesta discorrendo acerca da 

ausência de dano moral. Diz que não houve inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito. Pugna pela improcedência da demanda. Importante 

frisar que trata-se de relação de consumo, pois os sujeitos da relação são 

o fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 3o do CDC), de modo que 

inverteu-se o ônus da prova. Analisando os documentos acostados à 

inicial, que a autora demonstrou interesse inicial em um curso de 

pós-graduação ofertado pela requerida, entretanto, conforme a mesma 

afirma, não formalizou a matrícula, por ter perdido o interesse na 

realização do mesmo. Assim, não houve sequer vínculo da autora com a 

instituição, pois conforme demonstra o e-mail colacionado aos autos, o 
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interesse inicial da autora gerou uma pré-confirmação de matrícula, que só 

seria confirmado e efetivado o vínculo acadêmico com o pagamento do 

boleto referente à 1ª parcela do curso, o que a autora não fez. Vale 

ressaltar que a requerida na contestação apresentada nem mesmo 

insurge-se quantos às alegações da autora, apenas tecendo 

considerações acerca da ausência de dano moral. Desse modo, declaro 

indevida toda e qualquer cobrança efetuada pela requerida da autora em 

relação ao suposto curso de pós-graduação. No que se refere aos danos 

morais tenho entendido que a simples cobrança indevida, não dá ensejo à 

sua ocorrência, na atual esteira da jurisprudência, entretanto no caso dos 

autos a situação foge da normalidade e do aceitável. A requerente 

comprovou que nunca teve vínculo com a requerida, e que apenas 

demonstrou interesse em um curso que lhe foi ofertado em 2014, mas não 

veio a concretizar a sua matrícula. Entretanto, 3 anos após tais trocas de 

e-mails começou a receber cobranças e inúmeras ligações, conforme 

demonstram os prints colacionados à petição inicial, cobrando por um 

débito que nunca existiu. Ainda, houve tentativa administrativa de 

resolução da questão, conforme demonstram os e-mails trocados, mas a 

requerida nada fez, fazendo com que a autora tivesse que acionar o 

judiciário para fazer suspender as cobranças indevidas. Como falado, na 

contestação nem houve discussão da requerida acerca da existência do 

débito, o que prova que realmente o mesmo não existe nem nunca existiu! 

Nesse contexto, ainda que em valor módico e quase que simbólico, há que 

se reconhecer a existência do dano moral, pois mesmo que se possa 

considerar de pouca expressão o sofrimento da reclamante, deve-se 

atender ao caráter punitivo-educativo da reparação, de modo a persuadir 

as reclamadas a tratar com maior respeito e consideração as reclamações 

que chegam ao seu departamento administrativo. Destarte, considerando a 

condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação, para: a) declarar a 

inexistência de qualquer débito da requerente em relação à requerida, em 

especial com relação a um curso de pós graduação “Fertilidade do Solo e 

Nutrição Mineral de Plantas”, determinando que cessem as cobranças 

indevidas, sob pena de multa de R$200,00 por cobrança indevida 

comprovadamente perpetrada; b) condenar a requerida, a pagar à autora, 

a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser 

atualizado e acrescido de juros nos termos acima expostos, a contar do 

trânsito em julgado desta sentença. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso/MT, 08 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004446-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1004446-33.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça constante do ID nº 2365768, bem como sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso, 25 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003673-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003673-85.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico 

e dou fé nos termos da legislação, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o advogado da parte Reclamante para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, querendo se manifestar sobre a contestação e documentos 

aportada aos autos no nº 13397796.Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003309-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRANETE CONCEICAO RAMOS (REQUERENTE)

VICENTE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1003309-50.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, no ID nº 13788116, no prazo de 05 

dias, bem como os documentos de 2º via apresentados, , requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/O (ADVOGADO)

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Processo: 8011249-78.2015.8.11.0040. Trata-se de 

reclamação proposta por DARIO PEREIRA DOMINGOS em face de 

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA, em que pretende o recebimento da 

quantia de R$102.459,00 (cento e dois mil quatrocentos e cinquenta e 

nove reais), proveniente de título executivo extrajudicial. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou exceção de pré-executividade (Id. 

5841996). Em síntese, sustenta a incompetência deste Juizado Especial 

para processar a presente reclamação, tendo em vista o valor que lhe foi 

atribuído. Instado a respeito da exceção de pré-executividade, a parte 

reclamante cingiu-se a requerer a sua improcedência (Id. 12548980). É o 

relatório. Segundo a última atualização (Id. 4815234), o débito objeto do 

título executivo extrajudicial firmado entre as partes em 29-10-2013 (Id. 

999444) encontra-se em R$175.629,64 (cento e setenta e cinco mil, 

seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme 

se verifica na petição constante no Id. 4815234. O artigo 3º, §1º, inciso II, 

da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem 

competência para promover a execução de título executivos extrajudiciais 

no valor de até quarenta vezes o salário mínimo. Tendo vista que a tutela 

jurisdicional buscada pela parte reclamante ultrapassa em muito o teto 

legal, necessária se faz a extinção do feito nos termos do referido artigo 

c/c o artigo 51, inciso II, ambos da Lei n° 9.099/95, que estabelecem 

respectivamente que: “Art. 3º. O Juizado Especial Civil tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: [...]. § 1º Compete ao Juizado Especial 

promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos 

extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado 

o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.” [sem destaque no original] “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...); II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 
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prosseguimento, após a conciliação;” [sem destaque no original] Diante do 

exposto, ressalvada a repropositura da ação pelo interessado perante o 

Juízo competente, apresento o presente projeto de sentença, no sentido 

de, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, diante da incompetência absoluta 

deste Juízo para conhecer, processar e julgar o feito, o que faço com 

fundamento no art. 3º, §1º, inciso II c/c artigo 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010735-96.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BONADIMAN MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOGENES RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010735-96.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução. Sorriso/MT, 25 de junho 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011272-24.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDEMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011272-24.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, BEM COMO DIANTE DO 

ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE ANÁLISE DE RECURSO, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução. 

Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006622-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ANTONIA CANCIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPEÇÃO STYLLUS (REQUERIDO)

INJET AR CENTRO AUTOMOTIVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

 

Intimação da(s) parte(s) (reclamante e reclamada), para comparecer(em) 

à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 24 de JULHO 

de 2018, às 13:20 HORAS, nesta Comarca. ADVERTÊNCIA: Sendo que o 

não comparecimento acarretará na extinção do feito. Cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005381-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PAULINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIELY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005381-73.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WESLEY PAULINO DE SOUZA 

REQUERIDO: NATIELY I - Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 24 de julho de 2018, às 14h40min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 21 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005381-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PAULINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIELY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Processo: 1005381-73.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

WESLEY PAULINO DE SOUZA REQUERIDO: NATIELY I - Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 14h40min. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 21 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005829-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON ZARICHTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCI PEDRO ZANATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1005829-46.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADEMILSON ZARICHTA MACHADO REQUERIDO: JOELCI PEDRO ZANATTA 

I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 15h. II - Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, a 

parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC. 

SORRISO, 25 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006136-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NOGUEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ARTHUR MENDONCA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SCHERER OAB - RS101010 (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1006136-97.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO 

NOGUEIRA DE LIMA REQUERIDO: GUSTAVO ARTHUR MENDONCA I - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 15h30min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, 

a parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC. 

SORRISO, 25 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006622-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ANTONIA CANCIAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPEÇÃO STYLLUS (REQUERIDO)

INJET AR CENTRO AUTOMOTIVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO REQUERENTE: IOLANDA 

ANTONIA CANCIAN REQUERIDO: CHAPEÇÃO STYLLUS, INJET AR 

CENTRO AUTOMOTIVO I - Verifico que lançada decisão de homologação 

de acordo neste feito sem, no entanto, terem as partes transacionado. 

Assim, tendo em vista que de acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 

9.099/95, parágrafo único, “os erros materiais podem ser corrigidos de 

ofício”, retifico o erro material aludido e torno sem efeito a decisão 

proferida no Id. 13155967. II - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de julho de 2018, às 13h20min. III - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005829-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON ZARICHTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCI PEDRO ZANATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005829-46.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADEMILSON ZARICHTA 

MACHADO REQUERIDO: JOELCI PEDRO ZANATTA I - Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 15h. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 25 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 38919 Nr: 1796-79.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSE RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868/A

 I.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL DE FLS. 492/493, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de FLAVIO JOSÉ 

RODRIGUES DA COSTA, devidamente qualificado, em virtude de ter-se 

operado a prescrição da pretensão executória, em relação ao delito 

descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c artigo 62, inciso I, c.c. artigo 

29, caput, todos do Código Penal [acórdão de fls. 219/237], o que faço 

com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c artigo 109, III, c/c artigos 110 e 

113 ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo 

Penal.II.Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas 

baixas na distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas. 

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para 

os Institutos de Identificação.III.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Às providências, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 105595 Nr: 8679-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Vistos etc.

Por motivo de readequação de pauta, redesigno audiência para o dia 10 de 

agosto de 2018, ás 18h00min.

Intimem-se as testemunhas e o acusado.

 Considerando a certidão em anexo, abra-se vista as MPE e após defesa 

para que no prazo de 05(cinco) dias informem o endereço atual e 

completo da testemunha citada na certidão, sob pena de caracterização 

de desistência da prova.

Após, ciência ao MPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 5735-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé que, em embora devidamente citado via 

videoconferência, o réu não apresentou defesa até a presente data. 

Assim, remeto o presente ao advogado de defesa dr. ANTONIO LENOAR a 

fim ofertar resposta em caráter de urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186007 Nr: 1704-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWUDA, DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 1704-18.2018.811.0040 (Código 186007)

VISTOS/KP
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Considerando que o feito encontra-se paralisado aguardando alegações 

finais do advogado Dr. Walter Djones Rapuano patrono do réu DENOILSON 

BORGES DA SILVA desde o dia 30/05/2018, ante a desídia do nobre 

causídico abro vistas novamente para que este apresente alegações 

finais no prazo de 5 (cinco) dias.

 Destarte, não apresentando as alegações finais deve a Gestora Judicial 

certificar nos autos, comunicar a desídia à OAB bem como intimar o réu 

para constituir novo patrono ou informar se deseja ser assistido pela DPE.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 21 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191559 Nr: 5004-85.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI GAZZOLA GODOI, ADEMIR PEREIRA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 Processo: 5004-85.2018.811.0040 Código 191559

VISTOS/MV.

Chamo o feito a ordem para DETERMINAR o desmembramento do feito em 

relação ao réu Ademir Pereira Gomes, vez que fora designado audiência 

sem que este apresentasse Resposta à Acusação.

Abra vistas a DPE, para que apresente defesa prévia, vez que o mesmo 

embora citado ainda não o fez, nos termos do artigo 263ss do CPP, 

NOMEIO, doravante, para patrocinar os interesses e defesa da ré, forte no 

primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, a DEFENSORIA PÚBLICA, a qual 

designará algum de seus DEFENSORES PÚBLICOS, o qual desempenhará 

tal múnus público segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da 

disposição estanque no artigo 134 da CF/88 e norma correlata da 

respectiva lei orgânica funcional da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso.

Sorriso/MT, 18 de junho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 176421 Nr: 6912-17.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL GOMES DOS ANJOS, MILENA 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14007, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914

 Processo: 6912-17.2017.811.0040 (Código: 176421) VISTO/EM. Trata-se 

de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de GENIVAL GOMES DOS ANJOS e MILENA 

NASCIMENTO DA SILVA, ambos qualificados nos autos, imputando ao réu 

GENIVAL GOMES DOS ANJOS a adequação típica do artigo 121, § 2.º, 

incisos II e IV, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e artigo 16, 

inciso I, da Lei 10.826/03, e a ré MILENA NASCIMENTO DA SILVA, a 

adequação típica do artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c artigo 29, caput, 

ambos do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/90. 

I. Da Renúncia do Mandado Desta feita, DETERMINO que o causídico 

promova os meios necessários à notificação da renúncia do patrocínio da 

causa ao seu cliente, comprovando nos autos que o fez, sendo 

exonerado do ônus que lhe compete somente após a observância da 

legislação de regência. Intime o advogado desta decisão via DJE. Sem 

prejuízo do acima exposto, considerando que o réu GENIVAL GOMES DOS 

ANJOS, informou as fls. 336, que deseja recorrer da sentença, fixo prazo 

de 05 (cinco) dias para que os advogados constituídos as (fls.348) 

apresente o recurso cabível. Decorrido o prazo acima, certifique e a 

conclusão. Cumpra, providenciado e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz 

de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193071 Nr: 5847-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINA ROMÃO 

CALVO, para devolução dos autos nº 5847-50.2018.811.0040, Protocolo 

193071, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189988 Nr: 4100-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDITEGCDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINA ROMÃO 

CALVO, para devolução dos autos nº 4100-65.2018.811.0040, Protocolo 

189988, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178137 Nr: 7909-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER COSTA DA SILVA JUNIOR, 

FERNANDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228-A

 Por todo o exposto, (...)Da pena definitiva:Portanto, torno a pena definitiva 

do acusado em 06anos e 06meses de reclusão, e ao pagamento de 700 

dias-multa, estes fixados no importe de 1/30 do salário mínimo nacional 

vigente, devido à situação econômica do réu. A pena será cumprida em 

regime inicial semiaberto, em conformidade com o comando normativo 

estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, do CP.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, em face da ausência do 

preenchimento dos requisitos previstos no art.44, do CP.Condeno o 

acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, que ficarão 

suspensas, pois deferido os benefícios da justiça gratuita. Disposições 

finais:DETERMINO que seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

acusado VALTER COSTA DA SILVA JUNIOR, por ter sido absolvido, se 

por outro motivo não estiver preso.Em relação ao acusado FERNANDO 

SANTOS DA SILVA, verifica-se que o mesmo se encontra em prisão 

domiciliar; contudo, revogo a mesma, e concedo-lhe o direito de recorrer 

em liberdade, porque ausentes os requisitos da prisão preventiva.

(...)CPP.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais , lançando-se o nome do condenado no Rol dos 

Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 

preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento 

de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo 

Penal), tudo nos termos da CNGC-MT. Qualquer objeto lícito apreendido 

deverá ser devolvido ao proprietário, inclusive o dinheiro apreendido em 

poder de Valter Costa da Silva Júnior. Os ilícitos deverão ser destruídos, 

encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do capítulo 07 da 

CNGC/MT.Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado da presente 

condenação, suspendam-se os direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação, conforme dispositivo autorizador 

constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante baixa e anotações de 

praxe.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 165460 Nr: 737-07.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLAVIANO ALVES SILVA, Cpf: 

01575005352, Rg: 28687760, Filiação: João Felipe da Silva e Antonia 

Rodrigues Alves*, data de nascimento: 17/11/1985, brasileiro(a), natural 

de Esperantina-PI, convivente, serviços gerais, Telefone 66 9679-1406. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 04 de janeiro de 2017, por volta das 23h05min., em via pública, o 

denunciado FLAVIANO ALVES SILVA, adquiriu e conduziu, em proveito 

próprio ou alheio, coisa alheia móvel que sabia ser produto de crime, 

consistente em uma bicicleta. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou no incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo: 737-07-2017.811.0040 Código: 165460VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

FLAVIANO ALVES SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 180 caput, do Código Penal, tendo em vista os 

fatos ocorridos no dia 04/01/2017.Sem embargo do intento ministerial, 

certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 10 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164060 Nr: 5-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIDNER SANTOS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIDNER SANTOS CORDEIRO, Filiação: 

Simone dos Santos Carneiro, data de nascimento: 19/06/1995, 

brasileiro(a), natural de Jatai-GO, convivente, autônomo. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos de inquérito policial que no dia 25 de 

dezembro de 2016, por volta das 14h40min., na Rua Tangara, o 

denunciado RAIDNER SANTOS CORDEIRO, conduzia veículo automotor 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

capaz de determinar dependência. Ante o exposto, o Minitério Público o 

denunciou como no incurso no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Processo nº. 5-26.2017.811.0040.Código nº. 164060.Inquérito 

PolicialEstando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; 

inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, 

causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Distribua-se, registre-se 

e autue-se como ação penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no 

prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à acusação nos termos dos 

artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, 

quando da citação do acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo 

quanto à pretensão de constituir Advogado ou se deseja que sua defesa 

seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE 

imediata vista dos autos à Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, 

acosto aos autos neste momento Certidão de Antecedentes Criminais do 

acusado, disponibilizado pelo TJMT.INDEFIRO o pedido, veiculado por parte 

do Ministério Público no item “2b” de fl. 35/36, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de ‘dominus litis’ e atuando na defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

detém a prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.Desde já designo audiência para o dia 6 de setembro 

de 2017, às 13:30 horas, para apresentação da proposta de suspensão 

condicional do processo. Intimem-se o acusado para comparecer na 

audiência designada.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 24 de 

março de 2017.Glauber Lingiardi Strachicini,Juiz Substituto, em 

Substituição Legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156156 Nr: 7071-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL HOIÇA, Filiação: Maria Fontoura 

Hoiça, data de nascimento: 31/08/1993, natural de Renascença-PR, 

convivente, operador de maquinas. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos de inquérito policial que, no dia 

02/08/2016, por vonta das 22h00min., o denunciado RAFAEL HOIÇA, 

ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira. Ante o 

exposto, o Ministério Público o denunciou no incurso no artigo 147, caput, 

do Código Penal.

Despacho: Processo nº 7071-91.2016.811.0040.Código nº. 

156156.Inquérito Policial.Vistos.Estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, 

CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.CITE-SE e INTIME-SE a acusada, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação da 

acusada, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-la quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste 

momento Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado 

pelo TJMT.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 30 de janeiro de 

2017.Glauber Lingiardi StrachiciniJuiz Substituto,em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 10 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145146 Nr: 1498-72.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

00289960118, Rg: 1424841-7, Filiação: Neli Fatima Moreira da Silva, data 

de nascimento: 26/01/1983, brasileiro(a), natural de Cruz Alta-RS, 

solteiro(a), mecânico de máquinas, Telefone 66 9807-2388. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, na 

data de 03 de fevereiro de 2016, por volta de 01h00min., o denunciado 

LEANDRO MEREIRA DA SILVA, ofendeu a integridade física de sua 

ex-convivente Elizangela Aparecida dos Santos, acarretando-lhe as 
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lesões corprais. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como no 

incurso no artigo 129, § 9°, do Código Penal.

Despacho: Ante o exposto JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por 

sentença, com relação ao crime de ameaça, em que configura como 

indiciado LEANDRO MOREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, em razão de a vítima ter renunciado expressamente ao direito de 

representação, declaro extinta a punibilidade do autor do fato, com fulcro 

no art. 107, inciso V, do Código Penal.DETERMINO A CESSAÇÃO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS.Já com relação ao crime previsto no artigo 129, 

§9° do Código Penal, estando a denúncia conforme com os critérios do art. 

41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, 

por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo 

melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, 

salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do acusado.Defiro as diligências Ministeriais de fl. 

36. CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

respondam por escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do 

Código de Processo Penal com redação da Lei nº 11.719/08.Nos termos 

do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir 

Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria 

Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à 

Defensoria Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 04 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144336 Nr: 1034-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVANEO PAULO SCHNEIDER, Cpf: 

77024150106, Filiação: Ieda Slate Schneider e Ivo Roque Schneider, data 

de nascimento: 17/11/1979, brasileiro(a), natural de Santo Augusto-RS, 

solteiro(a), profissão ignorados, Telefone 9901-7700. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que no dia 28 de janeiro de 2016, por 

volta das 12h, na Rua Concórdia, n.° 1286, Bairro Jardim Bela Vista, o 

denunciado EDIVANEO PAULO SCHEIDER, ofendeu a integridade corporal 

de sua ex companheira, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima 

Luana Pereira dos Santos, dizendo que ia arrebentá-la na pancada. Ante o 

exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso no artigo 129, § 

9°, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais do acusado.CITE-SE e INTIME-SE o 

acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à 

acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado 

ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na 

última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 04 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140784 Nr: 10989-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON DA SILVA MACIEL, WAGNER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WAGNER DA SILVA, Cpf: 96476834134, 

Rg: 14402190, Filiação: Marileide Alves da Silva e Valdeci da Silva, data de 

nascimento: 05/07/1990, brasileiro(a), natural de Sete Quedas-MS, 

divorciado(a), vendedor, Telefone 9985-6653. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que na data de 08 de agosto de 2015, 

por volta de 22h30min., na BR 163, Praça de Pedágio, os denucidos 

portavam arma de fogo e munição de uso pemitido, consistente em 01 

espingarda calibre 20 e 05 muniçções calibre 20 intacta. Ante o exposto, o 

Ministério Píblico o denunciou como no incurso no artigo 14, do Código 

Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais dos acusados.CITEM-SE e INTIMEM-SE 

os acusados, para no prazo de 10 (dez) dias, respondam por escrito à 

acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação dos acusados, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça indagá-los quanto à pretensão de constituir 

Advogado ou se desejam que sua defesa seja patrocinado pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137999 Nr: 9644-39.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HERMES RODRIGUES, Cpf: 00236565141, 

Rg: 15311910, Filiação: Gracilina Rodrigues* e Pedrinho Rodrigues, data de 

nascimento: 28/12/1979, brasileiro(a), natural de Foz do Iguacu-PR, 

solteiro(a), zelador, Telefone 66.9689-3710. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do procedimento investigatório que, na data de 

29 de setembro de 2015, por volta das 07h40min., o denunciado HERMES 

RODRIGUES ofendeu a integridade física de sua convivente, e ameaçou 

causar mal injusto e grave. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou no incurso no artigo 129, § 9°, e no artigo 147, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais do acusado.CITE-SE e INTIME-SE o 

acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à 

acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado 

ou se deseja que sua defesa seja patrocinado pela Defensoria Pública. Na 

última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 10 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136626 Nr: 8829-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SILVA, 

Filiação: Luzia de Fátima Cereja de Souza, data de nascimento: 

21/12/1981, brasileiro(a), natural de Vitória do Mearim-MA, solteiro(a), 

Telefone 66-9989-3022. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que no dia 20/08/2015, por volta das 

22h00min., na Rua Alencar Bortolanza, no Jardim Novos Campos, o 

denunciado após ter ingerido expressiva quantidade de bebida alcoólica, 

conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou como no incurso no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MP à fl. 25, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do denunciado.Nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, cite-se e 

intime-se o acusado, para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias, conforme artigo 396-A do mesmo diploma legal.Desde já 

designo audiência para o dia 05 de setembro de 2016, às 15:00 horas, 

para apresentação da proposta de suspensão condicional do 

processo.Intime-se o acusado para comparecer na audiência 

designada.Após, com ou sem apresentação de defesa preliminar, venham 

os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156623 Nr: 7330-86.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAMUEL DA SILVA FEITOSA, Cpf: 

87389495200, Rg: 154564020016, Filiação: Antonia As Silva Feitosa e 

Jose Alves Feitosa, data de nascimento: 10/04/1983, brasileiro(a), natural 

de Imperatriz-MA, convivente, pedreiro, Telefone 66 9 9927 8200. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do caderno investigatório que, no dia 27 de 

agosto de 2016, por volta das 2hs, na residência localizada na Rua Lucas 

do Rio Verde, n° 754, apartamento 03, Bairro Novos Campos, o 

denunciado SAMUEL DA SILVA FEITOSA deteriorou, com violência à 

pessoa ou grave ameaça, coisa alheia, consitente em uma porta da 

residência da vítima, e ameçou, por palavras, causar mal injusto e grave a 

sua ex-companheira. Ante exposto, o Ministério Público o denunciou como 

no incurso no artigo 147, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo nº. 7330-86.2016.811.0040.Código nº. 

156623.Inquérito Policial.Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, 

CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais dos acusados, disponibilizado pelo 

TJMT.Defiro a diligência ministerial de fl. 41, item “2”. Expeça-se o 

necessário para o devido cumprimento com prazo de 10 (dez) 

dias.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.Defiro a promoção de arquivamento requerida pelo 

MP nas fls. 41/42, item “3”, relativamente ao delito disposto no artigo 129, 
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§9°, do CP, neste inquérito policial, e lhe determino o arquivamento, 

ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do artigo 18 

do Código de Processo Penal. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso 

- MT, em 06 de outubro de 2016.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,Juíza 

de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 04 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144817 Nr: 1305-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LAMEU DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO LAMEU DE CASTRO, Cpf: 

70790183820, Rg: 574852, Filiação: Amélia Maria de Jesus e Antenor 

Lameu de Castro, data de nascimento: 29/06/1953, brasileiro(a), natural de 

Panorama-SP, casado(a), operador de maquinas, Telefone 69 9600 5812. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 09 de fevereiro de 2016, por volta das 21h06min., na BR 163, altura do 

KM 760. o denunciado PEDRO LAMEL DE CASTRO, conduzia, com a 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de ácool. Ante o 

exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso no artigo 306, 

do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais do acusado.CITE-SE e INTIME-SE o 

acusado por Carta Precatória para a Comarca de Cáceres/MT, para 

apresentar defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias conforme artigo 

396-A do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado ou se deseja que 

sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública, por 

precatória.Conste ainda da precatória a finalidade de realização de 

audiência de suspensão condicional do processo, com cópia de fls. 30/31, 

mais a condição de destinação da fiança recolhida às fls. 24 para o 

Conselho da Comunidade de Sorriso/MT.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 04 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136268 Nr: 8628-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, Rg: 

1328193-3, Filiação: Raimunda Pereira dos Santos, data de nascimento: 

02/10/1964, brasileiro(a), Telefone 9919-3659. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que no dia 05 de janeiro de 2015, por 

volta das 01h40min., na residência localizada na rua Tefé, n° 77, Bairro 

Vila Bela, o denunciado FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS ameaçou 

causar mal injusto e grave à sua ex-companheira Carmen Lucia Fabricio. 

Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso no artigo 

147, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais do acusado.CITE-SE e INTIME-SE o 

acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à 

acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado 

ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na 

última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 04 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129574 Nr: 5103-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS TELES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARLOS TELES VIEIRA, Cpf: 

01248320166, Rg: 1755859-0, Filiação: Neilda Teles da Conceição, data de 

nascimento: 28/07/1984, brasileiro(a), natural de Centralina-MG, Telefone 

9972-1977. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do inquérito policial incluso que, na data de 22 

de abril de 2015, por volta das 22h30min., em via pública, na Perimetral 

Sudoeste, Bairro Jardim Itália, o denunciado JSE CARLOS TELES VIEIRA, 

praticou vias de fato em face de sua companheira KELLY CRISTINA 

MACHADO, e ameaçou causar mal injusto e grave ameaça à sua 
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convivente. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como no 

incurso no artigo 21, caput, e art. 147, caput, e do art. 69, caput, do 

Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Ante a existência de prova da materialidade e de 

indícios suficientes de autoria, obtidos na fase policial, RECEBO a 

denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de JOSE 

CARLOS TELES VIEIRA, devidamente qualificado nos autos.CITE-SE e 

INTIME-SE o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responda por 

escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do Código de 

Processo Penal com redação da Lei nº 11.719/08.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado 

ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na 

última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.DEFIRO os requerimentos formulados pelo Ministério Público na 

cota de oferecimento da denúncia (fl. 27). Assim, PROVIDENCIE-SE a 

juntada das folhas de antecedentes e certidões criminais mencionadas, 

sendo que, para tanto, fixo o prazo de dez (10) dias. EXPEÇA-SE o 

necessário.Ante o recebimento da denúncia, PROCEDAM-SE as 

anotações pertinentes junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e capa 

dos autos, na forma do item 3.1.13 da CNGC/MT e COMUNIQUE-SE aos 

órgãos de praxe, nos termos do item 7.16.1, da CNGC, certificando-se as 

comunicações nos autos

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104276 Nr: 7338-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAILSON LIMA DE OLIVEIRA, Cpf: 

02510574108, Rg: 18221220, Filiação: Maria do Rozario Lima de Oliveira e 

Jose Borges de Oliveira, data de nascimento: 18/11/1986, brasileiro(a), 

natural de Monsão-MA, convivente, mecanico, Telefone 9637-6960. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que no 

dia 15/03/2013, por volta das 07hs., no interior da residência localizada na 

Rua Izolina, s/n, Jardim Amazônas, o denunciado JAILSON LIMA DE 

OLIVEIRA, praticou com a vulnerável Georgina Tateane França Cabezas, 

atos libidinossos diversos da conjugação carnal. Ante exposto, o 

Ministério Público o denunciou como no incurso no artigo 217-A, parágrafo 

1°, do Código Penal.

Despacho: Processo nº. 7338-68.2013.811.0040.Código nº. 

104276.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; 

inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, 

causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.CITE-SE e INTIME-SE o 

acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à 

acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado 

ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na 

última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado pelo 

TJMT.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 24 de março de 

2017.Glauber Lingiardi Strachicini,Juiz Substituto, em Substituição Legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160263 Nr: 9289-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RODOLFO RODRIGUES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR RODOLFO RODRIGUES XAVIER, 

Rg: 18249370, Filiação: Orlando Xavier e de Sara Rodolfo Rodrigues, data 

de nascimento: 15/07/1990, brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, 

solteiro(a), pintor, Telefone 66 9 9994 2678. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que no 

dia 16 de outubro de 2016, por volta das 21h45min., no Bairro São José, o 

denunciado GILMAR RODOLFO RODRIGUES XAVIER conduzia, em 

proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime. Ante o exposto, 

Ministério Público o denunciou como no incurso no artigo 180, caput, do 

Código Penal.

Despacho: Processo nº 9289-92.2016.811.0040.Código nº. 

160263.Inquérito Policial.Vistos.Estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, 

CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste 

momento Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado 

pelo TJMT.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 22 de novembro de 2016. 

Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane Dias de Campos 

Maraschin, digitei.

Sorriso, 07 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132711 Nr: 6711-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 (...)designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/11/2018 às 

15:30 horas.No que atine à intimação das testemunhas arroladas, por 

oportuno, calha vincar que a interlocução entre Processo Penal e 

Processo Civil tem reflexos diretos na prática forense. E no que toca à 

intimação de testemunhas, a regra no Código de Processo Penal passou a 

ser a apresentação das testemunhas pela defesa, independente de 

intimação judicial. É o que se extrai da parte final do art. 396-A do CPP (o 

acusado deve requerer a intimação da testemunha, quando necessário) e 

do art. 399 , que não faz referência à intimação de testemunhas. Nesse 

norte de razões, o CPP já se aproximava do disposto no então vigente § 1º 

do art. 412, do CPC/1973, pelo que “A parte pode comprometer-se a levar 

à audiência a testemunha, independentemente de intimação; 

presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la”; e agora, 

equipara-se à regra do art. 455, do novo CPC/2015, sem embargo de 

menção aos arts. 221 e 222, do CPP, que elencam algumas hipóteses em 

que a intimação deve ser judicial..Portanto, à luz da consagração de 

regras fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, 

como a duração razoável do processo; do sincretismo processual, 

autorizado expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do 

princípio da cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um 

tratamento paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos 

vários ramos do Direito Pátrio; e da TGP do que dispõe o artigo 396-A, do 

CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as regras previstas nos 

§1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. nos casos dos §1º, e §2º, do 

artigo 455, do CPC a defesa deverá informar por completo o endereço da 

testemunha arrolada com logradouro número do imóvel bairro e CEPpara 

intimação por carta com aviso de recebimento, sob pena de preclusão.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 038/2018/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO o requerimento formulado pela servidora; RESOLVE: 

CONCEDER a servidora MARCELA DE SOUZA GARCIA SGUAREZI, 

Analista Judiciária, matrícula nº 20.585, lotada na Central de Administração 

desta Comarca, 05 dias de licença prêmio relativos ao quinquênio 

27/06/2011 a 27/06/2016, a ser usufruída no período de 13 a 17 de agosto 

de 2018.Publique-se. Registre-se.Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 21 de julho de 2018. FLAVIO MALDONADO DE 

BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257492 Nr: 22712-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENAIR RICARDO DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Pelo exposto, na forma do artigo 550 do CPC, JULGO BOAS as contas 

apresentadas pela parte demandada, para declarar em favor dela e em 

desfavor da parte autora o saldo apontado como devido à fl. 36-verso, 

qual seja: R$ 3.457,34, constituindo, nesses termos, o título executivo 

judicial, nos moldes do artigo 552 do CPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas, custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 

85, § 2º, do CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do art. 

98, § 3º, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado da sentença, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141376 Nr: 717-44.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA, FIDELINA SOUZA 

MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, vale dizer que os herdeiros Ninfa Guerra Muniz, Maria 

Aparecida Guerra Marques, Maria Helena Guerra Esteves e Erenir Nunes 

Guerra já foram citados, como se vê às fls. 165, 173, 177 e 191, 

respectivamente, de modo que pende apenas a citação de Salvador 

Guerra Filho, uma vez que a certidão de fl. 191 revela que a sua citação 

se deu na pessoa de Erenir Nunes Guerra, porém, não consta da aludida 

certidão que se trata de citação por hora certa.

 Dessa feita, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de promover a 

citação de Salvador Guerra Filho no seguinte endereço: Rua Governador 

José Frageli, n. 205, Bairro Campo Velho, CEP: 78.050-000, Cuiabá/MT.

Na finalidade da carta precatória deverá constar, também, que “se não 

localizado o demandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá questionar, a 

quem estiver na casa, o horário que poderá encontrar o demandado na 

residência, já que, costumeiramente, não se aperfeiçoa a citação por estar 

no trabalho, bem como deverá questionar onde é o seu trabalho, utilizando 

essas informações para possibilitar a sua citação, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça retornar quantas vezes forem necessárias, inclusive, fora do 

horário estabelecido no artigo 212 do CPC, sendo que, se verificar 

tentativa de ocultação, deverá ser procedida a citação por hora certa, na 

forma do artigo 252 e seguintes do CPC”.

Também deverá constar na carta precatória que se trata de feito inserido 

na “meta 2” do CNJ.

 CUMPRA-SE, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262272 Nr: 26447-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 106899 Nr: 5593-81.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELIZABETH TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, HOSPITAL 

DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA., HOSPITAL SANTA 

ANGELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE o médico perito para, no prazo de 15 dias, complementar o 

laudo pericial apresentado, respondendo aos quesitos formulados pela 

parte autora, na petição de fls. 275/279.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre a complementação 

no prazo de 15 dias.

No mais, uma vez que a questão requer conhecimento técnico, mormente 

sobre o que levou à sequela apresentada pela parte autora, eventual 

inspeção judicial não teria pertinência, já que o juízo não possui expertise 

para identificar as causas.

No mesmo sentido, acerca da nomeação de outro perito, que estaria 

situado na cidade de Ribeirão Preto/SP, é questão preclusa, na forma do 

artigo 507 do CPC, porque, conforme decisão de fls. 227/231, já se 

promoveu a nomeação de perito, sendo que, contra a aludida decisão, não 

se interpôs qualquer espécie de recurso.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos de inspeção judicial e de nomeação de 

outro perito.

A designação de audiência de instrução e julgamento, onde se poderia 

inquirir o perito nomeado, será aferida após a complementação do laudo 

pericial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275281 Nr: 5205-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO LUIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140535 Nr: 11106-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FABRICIO MENEGUELLO 

- OAB:37741/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 

11849

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 278/279, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca do ofício de fl. 291 oriundo do SICREDI, informando a 

penhora de cota capital do associado Eson Sanches.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247253 Nr: 14574-84.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL CELESTINO DA SILVA, ROSINETE DA SILVA 

GUILHERME, EGDS, EKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. PEREIRA DA CONCEIÇÃO - ME, DANITUR 

VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerifico e dou fé que, nesta data, diante da não devolução da carta 

precatória remetida para comarca de Barra do Bugres, efetuei consulta no 

site do TJMT e verifiquei que não foi possível citar o representante legal do 

requerido Danitur Viagens e Turismo. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007 e diante da certidão negativa do Oficial de Justiça 

(doc anexo), impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253558 Nr: 19624-91.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH COSTA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 Bem por isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, bem 

como RECONHEÇO a prescrição do pedido de recebimento da indenização 

securitária formulado pela parte autora, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, incisos I e II, 

do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC, contudo, condenação essa suspensa por 

força do § 3º do art. 98 do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207293 Nr: 20841-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FONTANA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/RJ 86235

 Vistos.

Pela petição de fls. 275/280-verso, a parte autora pede a concessão de 

tutela provisória de evidência, na forma do artigo 311, inciso I, do CPC. 

Ocorre que calca tal pleito no inequívoco propósito da parte demandada de 

protelar o deslinde do caso.

Dentro desse contexto, a impugnação ao valor dos honorários periciais, 

por si só, não implica caráter protelatório, inclusive, não se caracterizando 

litigância de má-fé.

O feito caminha para a realização da perícia.

Não custa ressaltar que a tutela de urgência já fora indeferida às fls. 

203/204-verso, contra a qual não se apresentou qualquer espécie de 

recurso.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos de fls. 275/280-verso.

No mais, RENOVE-SE a intimação da empresa responsável pela realização 

da perícia para que, no prazo de 05 dias, apresente nos autos o currículo 

com a comprovação da especialização dos profissionais responsáveis 

pelo laudo pericial, na forma do artigo 465, § 2º, inciso II do CPC, como já 

determinado às fls. 273/214-verso, sob pena de destituição do encargo.

Afinal, muito embora a empresa perita tenha manifestado às fls. 267/268, 
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não se vê o cumprimento da ordem judicial, bem como, sequer fora 

justificado o porquê da não apresentação do referido currículo.

Apresentado o currículo, CUMPRAM-SE os termos das decisões de fls. 

234/235-verso e 273-274-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146057 Nr: 5755-37.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UZIEL VALÉRIO MAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORUJÃO GUINCHO, ESPOLIO DE ALTAIR 

FERREIRA PINTO, MARLI FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizados os esclarecimentos acima, OFICIE-SE à JUCEMAT par que 

encaminhe todos os contratos sociais e as respectivas alterações das 

empresas mencionadas na petição de fl. 300, no prazo de 15 dias. Após, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem em 15 dias. Convém consignar 

que o saneamento do feito será realizado em uma única oportunidade, 

após o aperfeiçoamento da diligência anterior. Por fim, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210665 Nr: 2609-46.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBI AGRONEGOCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, RODRIGO DE ALMEIDA TÁVORA - 

OAB:OAB/RJ 99.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a irresignação de fls. 131/132 e 139/140. Por 

conseguinte, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

depositar o valor da complementação da diligência requerida às fls. 

128/128-verso.Por oportuno, conforme termo de sessão de conciliação de 

fl. 136, sendo certo que a parte demandada fora devidamente citada às 

fls. 128/128-verso, a sua ausência injustificada implica na aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, § 8º do CPC, no importe de 2% sobre o valor 

da causa.No mais, CERTIFIQUE-SE a secretaria judicial se fora 

apresentada contestação, bem como a sua tempestividade.Após, 

INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266534 Nr: 29509-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266534 Nr: 29509-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CNGC e à r. decisão de fls. 

32/32-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Várzea Grande, devendo, na ocasião, 

apresentar cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145403 Nr: 5081-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: espolio de BALDUINO ARLINDO DREBES, ANTONINA 

ZANDONA DREBES, VENICIO ANTONIO DREBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ DREBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas e jurídicas: 1-) a existência de 

coisa hábil ou suscetível de usucapião; 2) a posse “ad usucapionem” e 3) 

o decurso de tempo.

Nesse passo, DEFIRO a prova oral e o depoimento pessoal das partes.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 14h00min, sendo que as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como providenciar a sua respectiva intimação, conforme determina o 

art. 455 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

Até a data da audiência, o Sr. Oficial de Justiça deverá elaborar auto de 

constatação sobre o imóvel em litígio, onde relatará a situação do imóvel e, 

em contato com os vizinhos, a natureza da posse exercida pela parte 

autora (se mansa e pacífica, inclusive, o tempo dessa posse).

INTIMEM-SE. CIÊNCIA à DPE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Sem prejuízo das determinações anteriores, AO MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137626 Nr: 8001-40.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FLOR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO CARLOS CRISTIANO, 

LUZIA LEOPOLDO CHRISTIANO, SILVANA MARIA CHRISTIANO MOYA, 

SUELI LUIZA CHRISTIANO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a citação por edital de Luzia Leopoldo Christiano, a verdade 

é que, conforme informação de fl. 100, a citação não se deu por falta de 
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complemento do endereço.

Assim, a sua localização e citação poderá se dar de forma pessoal se 

procedida por carta precatória. Depois, conforme o artigo 256, § 3º, do 

CPC, somente poderá se dar a citação por edital se inexitosa a pesquisa 

de endereços.

Posto isso, PROMOVA-SE, por carta precatória, a citação de Luzia 

Leopoldo Christiano para, no prazo legal, apresentar resposta, sob pena 

de revelia, sendo que, na oportunidade da citação, o Sr. Oficial de Justiça 

deverá questionar a citanda acerca da qualificação e endereço dos 

demais herdeiros do falecido João Carlos Cristiano, de tudo certificado.

Caso aponte todos ou alguns dos demais herdeiros, PROMOVA-SE, 

igualmente, a citação para apresentar resposta no prazo legal, sob pena 

de revelia.

No mais, caso a parte autora possua endereço atualizado de Luzia 

Leopoldo Christiano que não corresponda ao indicado nos autos, deverá 

informá-lo, no prazo de 15 dias, para a expedição da respectiva carta 

precatória, sempre norteado pelo princípio da cooperação, incrustado no 

artigo 6º do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208633 Nr: 920-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MACARIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO MACARIO RODRIGUES DE 

SOUZA, Cpf: 03496623470, Rg: 29713102, Filiação: Maria Jose da Silva e 

Antonio Aprigio da Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 462,54 (Quatrocentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze), contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de O valor se refere à soma 

das custas processuais R$ 335,45 e dataxa judiciária R$ 127,09, que 

deverão ser recolhidas em guia própria, que deverá ser emitidano site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e s t e  E s t a d o ,  n o 

endereço:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTax

asFinaisRemanescentes .Além destes valores, deverão serem pagas 

também as custas do Distribuidor/Contador novalor de R$ 100,45 que 

deverá ser depositado na conta corrente 104.126-6, agência 

1321-8,Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos - CPF 

238.698.799-04..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 09 de maio de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146669 Nr: 6409-24.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDAIR CARLOS HUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMPO- COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E VETERINARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CASSIANO HENRIQUE HUNING - OAB:64334/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeverson Leandro Costa - 

OAB:3134/RO

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDAIR CARLOS HUNING, Cpf: 

22268251004, Rg: 9023880561, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora, acima qualificada, para tomar 

ciência do levantamento de valores realizado nos autos, em favor do seu 

advogado, conforme Alvará Eletrônico às fls. 173.

Despacho/Decisão: Vistos. Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do 

CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.Aliás, 

visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei n. 

6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.De tal sorte, 

considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada, decontando-se do valor apresentado pela parte exequente o 

quanto já levantado em seu favor. Com efeito, restou frutífera tal diligência, 

porém, alcançando ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como 

se colhe dos documentos em anexo.Posto isso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito, 

oportunidade em que deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, 

promovendo o decote dos valores já levantados em seu favor.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 09 de maio de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172609 Nr: 14276-97.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR DOS SANTOS INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORETTO & MORETTO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CEZAR DOS SANTOS INACIO, 

Rg: 14819910, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora, acima qualificada, para tomar 

ciência da renúncia ao Mandato de Procuração por suas advogadas: 

Aparecida Maria Vieira, OAB/MT 16.718 e Rosiana da Costa Paim, OAB/MT 

18.172, à fl.94, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir 

novo patrono nos autos, sob pena de extinção do processo, conforme já 

determinado às fls. 123/123-verso.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que a carta 

de intimação de fl. 128 fora recebida por terceira pessoa (fl. 130). Logo, 

reitere-se a sua expedição, ressaltando que a intimação deverá se dar por 

correio com aviso de recebimento em mãos próprias (AR-MP).Caso 

infrutífera a diligência anterior, sendo certo que as demais intimações não 

foram exitosas (fls. 129 e 140), esgotando-se, portanto, os meios de 

localização da parte autora, INTIME-A por edital da renúncia realizada à fl. 

94, bem como para, no prazo de 15 dias, constituir novo patrono nos 

autos, sob pena de extinção do feito, como determinado à fl. 123.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Advertência: Não sendo tomada a providência necessária para o regular 

andamento do processo, no prazo mencionado, este será extinto, sem 

julgamento do mérito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 09 de maio de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275441 Nr: 5347-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACHECKI VILAS BOAS & BASSANI LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188529 Nr: 5436-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI 

MARIANO DA SILVA DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 69 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228606 Nr: 17267-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 55 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23630 Nr: 3551-35.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 479 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, pugnando o 

que de direito, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 146,96 (Cento e Quarenta e Seis Reais e 

Noventa e Seis Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a 

Oficial de Justiça Gisliane Pereira Alexandre, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, 

observando-se que foi designada a data de 13.07.2018 para realização do 

leilão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185107 Nr: 2732-78.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA AUXILIADORA SERVIAN QUINTANA, ARI JOSE 

MAMEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 10410, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 12963

 Certifico e dou fé, diante da petição de fl. 90, que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição da parte autora para carga. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados das partes para ciência da presente certidão e para que 

requeiram o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5715 Nr: 69-26.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Bem por isso, considerando o pagamento espontâneo do valor executado 

(fl. 513), JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e do 

art. 925, ambos do CPC.No que se refere ao valor depositado nos autos, 

PROMOVA-SE a vinculação do aludido valor aos Autos n. 

106-24.1994.811.0055 – Código: 5941, ante o a existência de penhora no 

rosto destes autos.OFICIE-SE ao Juízo Deprecado solicitando a devolução 

da carta precatória (fl. 467) independentemente de cumprimento.Quanto 

ao pleito de multa por litigância de má-fé, vale ressaltar que a litigância de 

má-fé pressupõe prova cabal de que a parte age como litigante ímprobo, o 

que não se vislumbra unicamente com o quanto requerido pela parte 

executada. Logo, INDEFIRO o pedido de condenação nas penas da 

litigância de má-fé. Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte 

executada nas custas processuais e taxa judiciária.P.I.C.Após o trânsito 

em julgado, OFICIE-SE ao CRI de Brasnorte/MT para que, no prazo de 15 

dias, promova a baixa da penhora oriunda da vertente demanda que 

recaiu sobre o imóvel matriculado sob n. 5.174.Por fim, com a baixa da 

penhora, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5941 Nr: 106-24.1994.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MORENO, ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FABIANI RUSSO - 

OAB:6453, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055, 

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 Vistos.

De início, a parte executada fora intimada para manifestar acerca do 

cálculo da dívida de fls. 326/327, porém, o vertente feito veio concluso 

para análise do juízo antes de esgotado o prazo para tanto, como se extrai 
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da certidão de fl. 329.

No entanto, considerando que fora determinado nos Autos n. 

69-26.1996.811.0055 (Código: 5715) a vinculação do valor penhorado 

naquela demanda ao vertente feito, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o decote 

do valor já penhorado, pugnando o que entender de direito para o 

andamento do feito.

Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o cálculo apresentado pela parte exequente, bem como o que por 

ele requerido, valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

aludido cálculo.

Por fim, ANOTE-SE na capa dos autos que o executado Antônio Moreno 

será representado pelos dignos advogados indicados à fl. 340, inclusive, 

em nome de quem as intimações deverão ser endereçadas.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226121 Nr: 15125-98.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Certifico e dou fé que foram interpostos tempestivamente recursos de 

apelação às fls.142/146 pela parte requerida, e às fls. 147/153 pela parte 

requerente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e 

diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os advogados 

das partes para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144449 Nr: 4058-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE FERRAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 836 e certidão 

de fl. 846, em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278599 Nr: 7907-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR ALBONETE RODOLFO, LOURDES ALBONETE 

SALVALAGIO, REINALDO ALBONETT, MARINES APARECIDA ALBONETTE 

FELICIO, ERNESTINA ALBONETTE DE NOBREGA, MARLENE ALBONETTE 

DIAS, IVANICE ALBONETE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JESUS NATALINO ALBONETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do advogado da inventariante, 

para que possa providenciar o comparecimento de sua cliente perante 

este Juízo da 2ª Vara Cível, a fim de proceder com a assinatura no Termo 

de Apresentação de Testamento, referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275492 Nr: 5368-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE - OAB:19950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.27 a seguir 

transcrita:"Recebido o respeitável mandado expedido pelo(a) Meritíssimo 

Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível e extraído dos autos acima 

identificados, verifiquei que o endereço constante é insuficiente para o 

prosseguimento da diligência. Por esta razão, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR E 

INTIMAR LUCINEIA ROCHA DA SILVA.Devolvo o presente à secretaria 

para que seja intimada a parte Autora para que complete o endereço da 

Requerida, bastando: numeração; quadra e lote; ou ainda, qualquer outro 

meio criativo que sirva para a identificação do endereço. que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281198 Nr: 9988-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 19, que designo o dia 

31/08/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260062 Nr: 24909-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDO, ADOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 56, que designo o dia 

31/08/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.
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Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151273 Nr: 11404-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDOT, HGTDSO, AGTDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA MARA 

BETONI, para devolução dos autos nº 11404-80.2012.811.0055, Protocolo 

151273, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255579 Nr: 21130-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674, VANESSA ANDRADE DA SILVA - OAB:24784/O

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 106/110 e 194, que designo o 

dia 24/08/2018 às 14h30, para audiência de mediação e conciliação que 

se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim 

Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo os advogados das partes para que 

compareçam na audiência acompanhados de seus constituintes, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135565 Nr: 5754-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCB, EDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação da parte executada (fls. 169/171), 

INTIME-SE a parte exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

10 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277047 Nr: 6618-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que não foi atribuído o valor a causa, 

sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do proveito 

econômico buscado nos autos.

Com efeito, embora não exista exigência legal para constar na inicial a 

relação dos bens, deverá o requerente proceder, quando da petição 

pedindo a abertura do inventário, estimativa dos valores dos bens, 

atribuindo estes ao valor da causa.

 Posto isso, INTIME-SE a procuradora da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e atribua a causa seu 

correto valor, com consequente recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, com julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270206 Nr: 1266-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDLJ, VNOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSMODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo rito de Arrolamento referente aos 

bens deixados em razão do falecimento da Sra. Sandra Maristela Oliveira 

de Almeida proposta por Arlindo Gonçalves da Luz Junior.

Analisando o presente feito, verifico que foram juntados as 

representações processuais e documentos pessoais dos herdeiros (fls. 

13/15, 16/17 e 26/27), certidão de óbito e documentos pessoais do de 

cujus (fls. 09/12), além de documentos relativo ao único bem a ser 

partilhado (fls. 18/19).

Posto isso:

1. Recebo a emenda à inicial de fls. 20/23 e 26.

2. Defiro os benefícios da justiça gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo.

3. Recebo a inicial na forma de arrolamento nos termos do art. 664 do CPC, 

uma vez que se encontram presentes os requisitos e em razão do valor 

dado a causa;

4. Nomeio inventariante o herdeiro Arlindo Gonçalves da Luz Junior, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 5. Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE o inventariante para aportar 

aos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, os seguintes documentos:

 a) Certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

b) Cópia autenticada e atualizada da matrícula do imóveis e documentos 

comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da partilha;

c) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

d) Certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);

6. Após, INTIME-SE o representante do Ministério Público, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

primeiras declarações;

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270569 Nr: 1618-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LQDS, EJM, HJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJJDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário referente aos bens deixados em razão do 

falecimento do Sr. Jourival Jocelym dos Santos proposta por Luzia Quirino 

dos Santos e Outros.

Analisando o presente feito, verifico que foram juntados as 

representações processuais e documentos pessoais dos herdeiros (fls. 

07/13), além da certidão de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 

17 e 20).

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo.

3. Recebo a inicial na forma de arrolamento nos termos do art. 664 do CPC, 

uma vez que se encontram presentes os requisitos e em razão do valor 

dado a causa;

4. Nomeio inventariante o herdeiro Elayne Jocelym Muller, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 5. E, considerando que não foram apresentadas as primeiras declarações 

com a partilha dos bens, INTIME-SE a inventariante para aportar aos autos, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, os seguintes documentos:

a) As primeiras declarações com o plano de partilha, atribuindo o 

respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as 

dívidas do espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a 

esta cópia autenticada e atualizada das matrículas dos imóveis e 

documentos comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da 

partilha;

b) Certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

c) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

d) Certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);

6. Após, INTIME-SE o representante do Ministério Público, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

primeiras declarações.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277488 Nr: 6977-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Langer - OAB:53328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o parecer ministerial retro, INTIME-SE a parte autora para 

sanar a pendência de subscrição na petição inicial, nos termos do artigo 

731 do Código de Processo Civil.

 Sanada a referida pendência, abro nova vista ao Ministério Público.

Em seguida, venham os autos conclusos para homologação do divórcio.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263808 Nr: 27518-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDCB, EFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA-NUCLEO 

CAMPO NOVO DO PARECIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA 

- OAB:20.491/O-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Cauê da Cruz Bombardi, 

representado por sua genitora Eliane Ferreira da Cruz, em desfavor de 

Clodoaldo Bombardi Junior, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Em análise dos autos, vejo que a Defensoria Pública informa às fls. 47/48, 

que a parte autora se encontra residindo na comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.

Instado a manifestar-se o Ministério Público opina pela remessa dos autos 

à Comarca de Campo Novo dos Parecis (fls. 53/54).

É o relatório.

Decido.

Com efeito, o inciso II do art. 53, CPC, prescreve que o foro competente 

para julgar ação de alimentos é o do domicílio do alimentando, in verbis:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

II - do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se 

pedem alimentos; (...)”

Assim, considerando que a criança Cauê da Cruz Bombardi encontra-se 

residindo com a genitora no município de Campo Novo do Parecis, vejo que 

a remessa dos autos é medida que se impõe.

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO que 

sejam remetidos os autos para a comarca de Campo Novo do Parecis/MT, 

para regular processamento do feito, procedendo-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226298 Nr: 15307-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdM, MRM, LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDKLRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a,s) advogado(a,s) da parte 

inventariante, para que possa(m) providenciar a retirada do Formal de 

Partilha, no prazo legal, referente ao presente feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163962 Nr: 1472-97.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Alimentos proposta por Marines Bertollo Moreira em face de Osvaldo 

Rosa, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a ação foi proposta em 21/01/2014, 

sendo que o requerido apresentou contestação às fls. 26.

À fl. 170 este juízo determinou a intimação da parte autora, bem como de 

seu procurador (fl. 174), para manifestar-se interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção do feito.

Observo que a parte autora restou devidamente intimada (fl. 173), bem 

como seu procurador restou devidamente intimado (fl. 176), deixando 

transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Dessa forma, forçoso concluir que o feito, desde abril de 2018, aguarda 

providência da parte autora, condição esta que não pode ser mantida ad 

eternun.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
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III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando o fato de que a parte autora não manifesta interesse 

no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151147 Nr: 11270-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVL, AVL, ISV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório retro, uma vez que não se esgotaram todos os meios 

para localização da parte executada.

Assim, a fim de esgotar os meios de localização do executado, este juízo 

realizou buscas junto ao sistema SIEL e INFOJUD, restando estas 

infrutíferas, conforme ordem de detalhamento.

 Dessa forma, OFICIE-SE o Ministério do Trabalho e Emprego para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informe se o executado possui vínculo 

empregatício com alguma empresa e, em caso positivo, os dados da 

empresa empregadora.

Caso positiva a informação do Ministério do Trabalho e Emprego, 

cumpra-se a decisão de fls. 96/97.

Caso negativa, venham-me os autos conclusos para análise do 

requerimento de intimação do executado por edital.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276983 Nr: 6548-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDRC, VVGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e, em 

consonância com o parecer ministerial de fl. 19, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio 

consensual requerido por José de Deus Ribeiro Cordeiro e Vanilda Valera 

Gomes Cordeiro, bem como o acordo entabulado entre as partes acerca 

da guarda, período de convivência, pensão alimentícia da filha e partilha de 

bens, acostado às fls. 04/05.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Vanilda Valera 

Gomes.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil do município de 

Nova Canaã do Norte/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o competente Formal de Partilha.

 Ciência ao Ministério Público e ao Núcleo de Práticas Jurídicas (UNIJURIS).

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274211 Nr: 4430-17.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA VALADARES DE OLIVEIRA, CLAUDEMIR DE 

MORA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 39/40, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes 

às fls. 04/14.

Assim, DECLARO a dissolução da união estável entre Roberta Valadares 

de Oliveira e Claudemir de Mora Santos.

 Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Custas à parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141455 Nr: 785-91.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 

16.155, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, decorreu o prazo de suspensão citado à fl.83. Portanto, encaminho 

os autos ao setor de expedição para que seja intimado o advogado do 

inventariante, bem como, seja intimado pessoalmente o inventariante, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. (CPC, art. 485, III).

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280987 Nr: 9775-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSSC, JPDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 
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imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador das partes requerentes, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206457 Nr: 20033-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLBC, EDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, decorreu o prazo de suspensão citado à fl.42. Portanto, encaminho 

os autos ao setor de expedição para que seja intimado o advogado da 

parte autora, bem como, seja intimado pessoalmente a parte autora, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. (CPC, art. 485, III).

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265060 Nr: 28494-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVADJ, LPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora o requerido tenha sido 

devidamente citado (fl. 26) deixou transcorrer in albis o prazo para 

oferecer contestação (fl. 32), deste modo, decreto sua revelia.

Entretanto, no caso dos autos não tem aplicação na espécie o disposto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil:

 “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”.

 Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Posto isso, dando prosseguimento ao feito:

1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/09/2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224485 Nr: 13771-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO DE SOUZA PARANHOS, Cpf: 

01022432125, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Banco do Brasil S.A interpôs perante este Juízo a 

presente ação de Execução de Titulo Extrajudicial em face de Adriano de 

Souza Paranho, alegando que em 26/12/2007 o executado emitiu em favor 

do Banco do Brasil a Nota de Crédito Rural, registrada sob o n.21/40053-9 

no valor de R$17.999,85 (dezesessete mil, novecentos e noventa e nove 

reais e oitenta e cinco centavos) com vencimento para 01/12/2017. Ficou 

convecionado entre as parte que o pagamento seria em 7 (sete) 

prestações vencíveis em 01/12/2011, em 01/12/2012, em 01/12/2013, em 

01/12/2014, em 01/12/2015, em 01/12/2016, em 01/12/2017 de valores 

correspondentes a 14,29% do principal utilizado, acrescido de encargos 

financeiros. Ocorre que o executado deixou de efetuar o pagamento 

devido referentes à Nota de Crédito rural, ensejando o vencimento 

antecipado do débito sendo que, o montante da dívida, até agosto de 2016, 

importava em R$28.408,11. Não obstante os débitos decorrentes do saldo 

devedor, também são devidos ao exequente os encargos contratuais e de 

inadimplemento previstos na referida Nota de Crédito Rural. Assim sendo, 

requer: 1) a indicação da execução de quantia certa; 2) requer a citação 

do executado para que no prazo de 3 dias, pague a quantia de 

R$28.408,11, acrescida de correção monetária, encargos pactuados e 

juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao ano até a data do efetivo 

pagamento, além de multa moratória e contratual, custas processuais, 

honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da execução, 

sob pena de serem penhorados, tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito, ficando desde já intimado para ulterior atos do 

processo, bem como para querendo, oferecer Embargos a presente 

Execução, no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado 

de citação nos autos. 3) a concessão dos benefícios do artigo 212, § 2º 

do CPC, para o cumprimento do Mandado de Citação e Penhora. Dá-se à 

causa o valor de R$28.408,11.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 660,93

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257003 Nr: 22291-50.2017.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Tanaka, a ser depositada 

em guia própria e expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55991 Nr: 5542-41.2006.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU FULIOTTO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:6177, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Certifico que, tendo em vista a parte exequente ter concordado com o 

valor apresentado à fl. 188, intimo a parte execuatada para efetuar o 

pagamento do débito no importe de R$ 4.538,89 (quatro mil quinhentos e 

trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), devidamente atualizado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161492 Nr: 12148-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES DOS ANJOS, ILDACI CATARINA DOS 

ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, 

MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NELSO ZEILMANN, GERTI 

ZEILMANN, OSCAR ALFEU TRENTINI, VICTORIANA RAMONA MERLO 

TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, Mauro Alexandre 

Moleiro Pires - OAB:7443 MT, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirar a carta precatória expedida nos autos, para ser distribuída na 

Comarca de Ponta Porã-MS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 15533-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Certifco que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documento de fls. 178/179, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224485 Nr: 13771-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 86 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 84, intimo o exequente para 

retirar uma via do edital, que se encontra na contra-capa dos autos, a fim 

de ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do 

parágrafo único do art. 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150549 Nr: 10623-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente acerca da decisão abaixo 

transcrita: ' VistosDeterminada a realização da penhora online via sistema 

BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando 

neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo assim, determino que a 

parte exequente seja intimada para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 ano sem 

indicação precisa de bens, determino desde já o arquivamento do feito 

com exclusão do relatório estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282292 Nr: 10851-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, PENINSULA INTERNACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAM BRANDTNER, MARIE DUCH 

BRANDTNER, FRANCISCO DE ASSIS HILGENBERG, SILVIA MARIA 

BRANDTNER HILGENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - 

OAB:26.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9, a REQUERENTE 

não comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e 

contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo-a para regularizar 

referida pendência, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não 

havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282358 Nr: 10908-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, BANCO DO 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. MENEGUIM - ME, LAURO SILVA, 

MARGARIDA DIAS SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 8, o REQUERENTE 

não comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da 

taxa judiciária no valor de R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e um 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e 

cinco reais e quarenta e um centavos), a serem depositados na conta 

104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282359 Nr: 10910-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, NOVANET 

PRESTADORA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA MATOS AMARAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 6, a REQUERENTE 

não comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da 

taxa judiciária no valor de R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e um 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e 

cinco reais e quarenta e um centavos), a serem depositados na conta 

104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de uma diligência ao oficial de 

justiça, no bairro Parque das Mansões, a ser depositada em guia própria a 

ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138773 Nr: 9203-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA 

SCHWNGBER RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 Certifico que, haja vista a expedição dos alvarás de fls. 937/938, intimo o 

exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento dos autos, 

devendo indicar bens, no prazo de 5 dias, sendo que, no caso de inércia, 

será observado o comando final da decisão de fl. 923.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227382 Nr: 16162-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780-BA

 Certifico que, haja vista o comprovante de pagamento de fl. 111v.º, intimo 

o requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248354 Nr: 15331-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI GONÇALVES GODINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado PABLO 

AILTON DA SILVA para que devolva os autos em tela, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma vez que o levou 

em carga com vista na data de 7/6/2018 e até a presente data não 

devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278057 Nr: 7439-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado JOAQUIM 

GOMES DE OLIVEIRA para que devolva os autos em tela, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma vez que o levou 

em carga com vista na data de 29/5/2018 e até a presente data não 

devolveu na secretaria, tendo vencido o prazo na data de 21/6/18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62690 Nr: 4200-58.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANCHO DO GORDO EVENTOS E 

PROMOÇÕES LTDA, ANDREA REGINA DIAS DA COSTA, OSNI JOSE DE 

ARAUJO, FELIX DELLA ROSA AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado MARCO 

ANTONIO DE MELLO para que devolva os autos em tela, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 338 de 909



NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma vez que o levou 

em carga rápida na data de 6/6/2018 e até a presente data não devolveu 

na secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140504 Nr: 11070-80.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B, 

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:1.554/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:1.554/ MT, IRLEY PINHEIRO KRETLI - OAB:11750, 

Joel Ferreira Vitorino - OAB:14327-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado 

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER, para que devolva os autos em tela, 

no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma 

vez que o levou em carga rápida na data de 23/5/2018 e até a presente 

data não devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 242659 Nr: 10915-67.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEZZER & VIEZZER MOTA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos.

Considerando a ocorrência de angularização processual e tendo em vista 

o requerimento formulado à fl. 305, INTIME-SE a parte requerida para 

manifestar acerca do pedido de desistência da ação, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275285 Nr: 5213-09.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CRISTINA SOUTO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 17/05/2018 o prazo para a requerida 

apresentar contestação, tendo permanecido inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 26206 Nr: 2638-19.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ OBREGÃO, CLAUDIO OBREGÃO, 

CLÓVIS OBREGÃO, JAIR OBREGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para comprovar a distribuição da 

Carta Precatória de fl. 196, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215167 Nr: 6152-57.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DEZINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. S. LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE 

RISCOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA TATIANA ROMÃO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 20860A

 Vistos. Aguarde-se a oitiva das testemunhas da parte requerida, que 

devem ser ouvidas por CP. Após, reputo encerrada a instrução, já que a 

parte autora desistiu de ouvir a testemunha ausente. Faculto alegações 

escritas pelo prazo sucessivo de 10 dias. Os presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274780 Nr: 4825-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 8ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Francisco Bruno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se com nossas homenagens. 

Os presentes saem intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231839 Nr: 20694-80.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZIEL GOMES CAETANO, MARLETE SOERENSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ROBERTO FREIRE MORAES, R. P. DE 

OLIVEIRA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Defiro o pedido de suspensão retro formulado. Decorrido o prazo 

acordado, certifique-se se houve manifestação e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274532 Nr: 4596-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.FAXINAL DO SOTURNO-RS, SOLENIR JOSE DOS 

SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENÉSIO QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI ALVES DA ANUNCIAÇÃO 

FILHO - OAB:OAB/RS 34.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se com nossas homenagens. 

Os presentes saem intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228085 Nr: 16774-98.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº. 228085.

Vistos,

Considerando que a parte requerida juntou novos documentos às fls. 

67/72, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme preceitua o art. 437, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

 Em seguida, certificado o decurso do prazo assinalado ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281376 Nr: 10125-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VILHENA-RO, JOSE ANDREATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - 

OAB:2947/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 281376.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Para tanto, oficie-se a Junta Comercial de Mato Grosso para que seja 

averbada a penhora no Contrato Social da empresa RSP Agropecuária 

LTDA, com fundamento no art. 835, IX, do Código de Processo Civil.

Intime-se o Executado acerca da penhora.

Intime-se a empresa, na pessoa de seu representante legal, para que, no 

prazo de 30 dias:

 I - apresente balanço especial, na forma da lei;

 II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito 

de preferência legal ou contratual;

 III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, deposi¬tando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de 

preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela 

sociedade e a liquidação seja excessivamente onerosa para a sociedade, 

poderá ser determinado por este juízo o leilão judicial das quotas.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 18 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271378 Nr: 2288-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FAVORITO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271378.

 Natureza: Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamento S/A.

 Requerido: Lucas Favorito Campos.

 Vistos,

 Banco Bradesco Financiamento S/A ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão com pedido liminar em face de Lucas Favorito Campos, ambos 

qualificados na inicial, com fundamento no Decreto-lei 911/69, visando a 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia, da 

tentativa de notificação pessoal do requerido e do instrumento de protesto, 

para fins de comprovação da mora.

 Deferida a liminar (fls. 26/27), o bem foi apreendido e depositado (fls. 44).

 O requerido foi citado pessoalmente (fls. 43), contudo, deixou transcorrer 

in albis o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação (fls. 52).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com o contrato firmado entre as 

partes, bem como com a comprovação da mora do requerido, mediante a 

tentativa de notificação pessoal do requerido, via postal, e do instrumento 

de protesto.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte requerida com 

relação às prestações do contrato de financiamento, a parte requerida 

passa a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194906 Nr: 10783-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERILON BRASIL LTDA - CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. HERRERO DONINI & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:23.291/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 194906.

Natureza: Execução.

Exequente: Serilon Brasil LTDA - Cuiabá.

Executada: R. Herrero Donini & Cia LTDA-ME.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Serilon 

Brasil LTDA - Cuiabá em face de R. Herrero Donini & Cia LTDA-ME, ambos 

qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, a Exequente foi intimada via DJe e 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, tendo permanecido 

inerte, conforme certidões de fls. 119 e fls. 121, mesmo com a advertência 

de que seu silêncio implicaria na extinção do processo.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, a parte Exequente permaneceu inerte (fls. 121).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Exequente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.
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Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276419 Nr: 6040-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DIAMANTINO-MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON JONATAN SOARES DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276419.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 20, bem como da advertência às fls. 18, 

devolva-se a presente missiva com as nossas homenagens.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227073 Nr: 15899-31.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PEREIRA DE OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 227073.

Vistos,

Tendo em vista o pagamento das guias, expeça-se novamente a carta 

precatória para citação do Requerido a ser distribuída na Comarca de 

Barra do Garças/MT, conforme endereço de fls. 50/Vº.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244689 Nr: 12515-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Autos nº: 244689.

 Natureza: Ação de Obrigação de Fazer.

 Requerente: Maria Lopes da Silva Torres.

 Requerido: UNIMED Cuiabá.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por 

danos morais ajuizada em 07 de abril de 2017 por Luiz Alexandre de 

Almeida em desfavor de UNIMED Vale do Jauru, ambos qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que é usuária do plano de saúde 

vinculado a Associação dos Servidores da Sanemat na condição de 

dependente do seu esposo Ari Torres, desde o ano de 1.997.

 Seguiu narrando que após o falecimento do seu esposo em 27/09/2014, 

recebeu uma notificação da parte requerida informando que o plano de 

saúde se estenderia por mais 02 anos nas mesmas condições.

 Aduziu que em 31 de março de 2017 houve a rescisão contratual 

unilateral pela parte requerida, de modo que as tentativas de continuidade 

no plano de saúde restaram inexitosas, uma vez que a parte requerida 

ofereceu um novo plano inferior e mais oneroso.

 Por conta disso, pugnou pela antecipação de tutela para obrigar a 

requerida a manter vigente o plano anteriormente contratado, incluindo 

benefícios, coberturas, carência e preço.

 Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos para que seja declarado o 

direito de manutenção do plano de saúde nos moldes anteriormente 

contratado e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais e a restituição do valor pago durante o 

período de remissão.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 23/45.

 A inicial foi recebida às fls. 46/48, oportunidade em que o pedido de tutela 

de urgência foi deferido determinando o restabelecimento e manutenção 

do plano de saúde com a cobertura anteriormente contratada, bem como 

foi designada audiência de conciliação.

 Devidamente citada (fls. 49-vº), às fls. 50 a parte requerida informou a 

interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que 

deferiu a tutela de urgência.

 Às fls. 88/175 a parte requerida apresentou contestação sustentando 

que a autora permaneceu na condição de beneficiária pelo período de 02 

anos após o falecimento do titular do plano, sendo que após esse período 

lhe foi oportunizada a possibilidade de migração para um plano de 

assistência à saúde na modalidade individual, sem a necessidade de 

cumprimento de novos prazos de carência.

 Discorreu sobre a diferença entre os regimes jurídicos dos contratos 

individuais e contratos coletivos de plano de saúde, bem como informou a 

inexistência de cláusula de remição no contrato coletivo celebrado entre a 

Unimed Cuiabá e a Associação dos Servidores da Sanemat e a 

inaplicabilidade da súmula normativa 13/10 da Agência Nacional de Saúde.

 Por conta disso, sustentou a inexistência de ato ilícito a ensejar a 

reparação pretendida pela parte autora.

 A contestação foi impugnada às fls. 178/192.

 Às fls. 194 foi determinada a especificação das provas.

 Às fls. 195/200 veio aos autos o acórdão que negou provimento ao 

recurso de agravo de instrumento interposto pela parte requerida.

 Às fls. 201 a parte autora informou que não há mais provas a serem 

produzidas, enquanto que a parte requerida às fls. 202 requereu a 

produção de prova documental e oral.

 Às fls. 203 foi determinado que a parte requerida justificasse a real 

necessidade das provas pugnadas, tendo esta se manifestado às fls. 

204/205.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Embora tenha sido determinada a especificação das provas, fato é que, 

melhor analisando os autos, verifiquei que o cerne da demanda encerra 

questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de 

produção de outras provas, porquanto os documentos já juntados no 

processo são suficientes para a formação de minha convicção, estando, 

assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença.

 Aliás, não há razão para se instaurar a fase probatória para produção de 

prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes, uma vez que 

estas somente iriam ratificar o que sustentaram na inicial e na 

contestação.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 Analisando os autos, verifico que a questão fática central é a declaração 

do direito de manutenção do plano de saúde nos moldes anteriormente 

contratado incluindo os benefícios, coberturas, carência e o preço, bem 

como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais.
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 Inicialmente, cumpre-me esclarecer que os contratos de plano de saúde 

devem se submeter às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

nos termos da Súmula 469 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde”.

 Nessa esteira, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor, nos termos dos artigos 47 e 51, XI, 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

 XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem 

que igual direito seja conferido ao consumidor.”

 Com efeito, os contratos de plano de saúde devem se submeter às regras 

constantes na legislação consumerista, com o fim de evitar eventual 

desequilíbrio entre as partes, em face da hipossuficiência do consumidor 

em relação ao fornecedor, bem como ser viabilizada a manutenção da 

base do negócio, a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

 Acerca do falecimento do titular do plano de saúde, o art. 8º da 

Resolução Normativa nº 279 da ANS, dispõe que:

“Art. 8º Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção 

aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à 

saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 

1998.”

 Por sua vez, os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, dispõe que:

Artigo 30 – Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o 

inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo 

empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho 

sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de 

beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que 

gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o 

seu pagamento integral.

(...)

§ 3º - Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado 

aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de 

assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Artigo 31 – Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o 

inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo 

empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de 

manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura 

assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, 

desde que assuma o seu pagamento integral.

 Diante dos artigos supra, é possível concluir que o falecimento do titular 

não impõe o encerramento da relação obrigacional mantida entre as 

partes, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do 

pactuado.

 No caso dos autos, considerando que restou comprovado que o titular do 

plano de saúde contribuiu por mais de dez anos, tem a parte autora, sua 

beneficiária, o direito de permanecer no contrato, com as mesmas 

condições e cláusulas vigentes, por tempo indeterminado, desde que 

assuma o pagamento integral da mensalidade, sobre a qual podem incidir 

as devidas atualizações e correções, nos moldes aplicados aos demais 

beneficiários do plano de saúde.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. MANUTENÇÃO DE CONTRATO. FALECIMENTO DO TITULAR. 

POSSIBILIDADE. (...) 2. O contrato em análise foi avençado entre as partes 

com o objetivo de garantir o pagamento das despesas médicas e 

hospitalares para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva prevista 

naquele pacto, consubstanciada no evento danoso à saúde. Outro 

elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 

422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das 

informações prestadas pelas partes. 3. Os planos ou seguros de saúde 

estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de 

serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 

da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 4. No caso, busca a parte autora 

ser mantida no contrato de plano de saúde do qual era beneficiária na 

condição de dependente do seu ex-cônjuge, passando a integrá-lo como 

titular, bem como a restituição de valores pagos a maior em decorrência da 

nova contratação. 5. A solução do litígio parte da interpretação literal dos 

artigos 30, §3º e 31, §2º da Lei 9.656/98, os quais garantem, em caso de 

morte do titular de plano de saúde mantido em decorrência do vínculo 

empregatício até então existente, o direito aos dependentes de 

permanecerem como beneficiários do contrato. 6. Considerando que o 

titular do plano de saúde contribuiu por mais de dez anos para o plano de 

saúde mantido pelo seu ex-empregador, tem a parte autora, sua 

beneficiária, o direito de permanecer no contrato indefinidamente, desde 

que assuma o pagamento integral da mensalidade, sobre a qual podem 

incidir as devidas atualizações e correções, nos moldes aplicados aos 

demais beneficiários do plano de saúde. (...) (TJ-RS, Apelação Cível Nº 

70073664633, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 30/08/2017) (Original sem grifo)

“AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO 

EMPRESARIAL – MORTE DO TITULAR - DIREITO DE PERMANÊNCIA DAS 

DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS ANUIDA PELO FALECIDO - INEXISTÊNCIA DE PRAZO 

MÁXIMO – EXEGESE DO ART. 31, CAPUT E § 2º, C/C O ART. 30, § 3º, DA 

LEI Nº 9.656/98 - RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de as 

seguradas se manterem no plano de saúde após o falecimento do 

segurado principal é reconhecida na Lei n. 9.656/98, em seu art. 30, § 3º. 

A exclusão das seguradas do plano firmado obrigando-as a contratar 

novo plano viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a 

continuidade do plano de saúde da beneficiária, em iguais termos e 

condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas 

atualizações.Sendo as alegações expendidas nas razões do agravo não 

têm força para modificar a decisão recorrida, seu desprovimento é medida 

que se impõe.” (TJ-MT, AgR 16009/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) (Original sem grifo)

 No que tange ao pedido de repetição de indébito referente aos valores 

pagos durante o período de remissão, entendo que o benefício de isenção 

do pagamento das mensalidades por um prazo pré-determinado, em 

função do falecimento do titular do plano de saúde, somente é aplicado 

quando previsto contratualmente, o que não restou demonstrado nos 

autos, ainda que não fosse considerado o contrato apresentado pela 

parte requerida ante as alegações da parte autora na impugnação à 

contestação, por se tratar de fato constitutivo do direito da parte autora. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REMISSÃO. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANO NÃO CONFIGURADO. 1. 

A remissão depende de pacto expresso instituindo-a, inexistente no caso. 

2. As prestações pagas à operadora eram devidas e, por isso, não 

ensejam repetição nem configuram dano moral.” (TJ-DF, 20150111415494 

DF 0041247-64.2015.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de 

julgamento: 19/07/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de publicação: Publicado 

no DJE:25/07/2017)

 Por outro lado, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido, não sendo este na hipótese dos autos 

presumível.

 In casu, verifico que apesar do aborrecimento que a possibilidade de 

rescisão unilateral do contrato pela requerida pode ter causado à autora, 

entendo que a falha na prestação do serviço, por si só, não enseja 

indenização por dano moral, uma vez que não houve qualquer 

comprovação acerca das consequências da rescisão do contrato a ponto 

de caracterizar violação ao direito de personalidade ou à dignidade da 

autora.

 Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 
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ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar 

aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de 

danos morais.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TELEFONIA. PORTABILIDADE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. 

Alegitimidade passiva deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo 

processual e tendo como substrato os fatos narrados na petição inicial e 

não os fatos provados. No caso, ficou comprovada a relação contratual 

preexistente entre as partes, o que evidencia a legitimidade passiva da Ré. 

2. Nos procedimentos de portabilidade, tanto a empresa de telefonia 

receptora, quanto a doadora, respondem solidariamente pela má 

prestação do serviço. 3. O dano moral indenizável pressupõe dor física 

e/ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, 

atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou 

angústia. 2. Apesar do aborrecimento que o ato ilícito pode ter causado 

aos usuários, a falha na prestação de serviço, por si só, não enseja 

indenização por dano moral se não comprovado que as consequências 

foram graves a ponto de caracterizar violação ao direito de personalidade 

dos Apelantes, mas se revela como apenas um transtorno, impassível de 

gerar dano moral indenizável. 3. Preliminar de legitimidade passiva 

acolhida. Sentença cassada. Pedidos deduzidos na petição inicial julgados 

improcedentes, nos moldes do art. 515, § 3o, do CPC. Unânime.” (TJ-DF - 

APC: 20120111560352, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 

15/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

24/07/2015 . Pág.: 110) (grifo nosso)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial, para impor à parte requerida obrigação de fazer, consistente na 

manutenção do contrato de plano de saúde, com as mesmas condições e 

sem exigências de novos prazos de carência, sem prejuízo de eventual 

reajuste no valor do prêmio, nos moldes aplicados aos demais 

beneficiários do plano de saúde, confirmando a tutela de urgência 

concedida às fls. 46/48.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, 

atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte 

arcar com 50% das verbas mencionadas, sendo vedada sua 

compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), ficando esta 

condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos 

termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da 

concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262615 Nr: 26676-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDAI PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 262615.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 10- Vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276812 Nr: 6424-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, EDILSON FRANCISCO PERBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES 

S/A (GRUPO ENERGISA), ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Autos nº: 276812.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 02 de agosto de 

2018, às 15:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265030 Nr: 28442-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 265030.

 Natureza: Liquidação de Sentença.

 Requerente: Maria de Lourdes de Souza Barbosa.

 Requerida: Ympactus Comercial LTDA-ME.

 Vistos,
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 Trata-se de ação de liquidação de sentença c/c tutela cautelar incidental 

ajuizada por Maria de Lourdes de Souza Barbosa em face de Ympactus 

Comercial LTDA-ME, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente, às fls. 54, 

pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282121 Nr: 10729-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 282121.

 Vistos,

 Tendo em vista a qualificação profissional do Requerente, qual seja 

“empresário”, faculto a parte Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o seu estado de hipossuficiência, juntando aos autos 

declaração de Imposto de Renda (IR) ou outro documento idôneo para 

tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, podendo ainda, se 

preferir, pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento.

Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276423 Nr: 6045-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DOURADOS-MS, TAUANE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAZARELA M. DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARRA DE ALENCAR 

LIMA - OAB:OAB/MS 13853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID NICOLINE DE ASSIS - 

OAB:OAB/MS 17.918

 Autos nº: 276423.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 35, bem como da advertência às fls. 33, 

devolva-se a presente missiva com as nossas homenagens.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279863 Nr: 8902-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA MUTUM-MT, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSOSO - 

SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISON COMERCIO LTDA ME, DANIELA SILVA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:MT/7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 279863.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256867 Nr: 22137-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPPOM/TS - ASSOC. DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERTH JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Autos nº. 256867.

Vistos,

 Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256867 Nr: 22137-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPPOM/TS - ASSOC. DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERTH JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Autos nº: 256867.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha de cálculo do 

valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 
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neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279461 Nr: 8602-02.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA BARRETO CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 279461.

Vistos,

Diante da emenda à inicial (fls. 59), recebo a exordial, bem como determino 

o aguardo da audiência de tentativa de conciliação designada às fls. 

55/57.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254228 Nr: 20035-37.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES HANEL VEIGA, PAULO MAGNO VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº: 254228.

 Vistos,

Considerando que a presente ação versa sobre direitos disponíveis e 

tendo em vista que a parte requerida sinalou a intenção de conciliar, com 

fundamento no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 02 de agosto de 2018, às 16:30 horas, 

devendo as partes ser intimadas a comparecerem devidamente 

acompanhadas de seus advogados.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163799 Nr: 1176-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTECNICA PRISMA LTDA-ME, LECIO KOIKE, 

MARCOS MORAES, NILTON TOSHIMITSU OKU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP: 

211.648

 Autos nº: 163799.

 Natureza: Ação de revisão contratual.

 Requerente: Eletrotecnica Prisma Ltda – Me e outros.

 Requerido: Banco do Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação revisional de contrato proposta em 16 de janeiro de 

2014 por Eletrotecnica Prisma Ltda – Me, Lecio Koike, Marcos Moraes, 

Nilton Toshimitsu Oke em face Banco do Brasil S/A, ambos já qualificados.

Alega a parte autora, em resumo, que é titular da conta corrente nº 

26.595-0, agência nº 3644-7, tendo realizado várias operações 

financeiras vinculadas à referida conta bancária.

Sustentou que nas operações financeiras realizadas com a parte 

requerida, foram cobrados juros capitalizados, comissão de permanência 

cumulada com outros encargos, TAC, IOF e taxa de boleto, de modo que 

pugnou pela exclusão dessas cobranças, o afastamento da mora e a 

repetição do indébito ou a compensação dos valores pagos a maior.

 Por fim, pugnou pela inversão do ônus da prova, bem como pela 

antecipação dos efeitos da tutela para que a parte requerida exclua e se 

abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito e o depósito da quantia que entende devida.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 48/233.

A inicial foi recebida às fls.234/235, sendo deferidos os pedidos de 

antecipação de tutela para deferir o depósito mensal do valor 

incontroverso e a exclusão e abstenção de inclusão do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Foi ainda deferida a inversão do ônus da prova.

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 239/306 sustentando 

em preliminar a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir.

 No mérito, sustentou que a parte autora tinha conhecimento de todas as 

cláusulas do contrato e do valor total que deveria arcar, de modo que não 

é possível a revisão de operações livremente pactuada.

 Defendeu, em síntese, a regularidade do contrato, pugnando pela 

improcedência da ação.

 Às fls. 308/325 a contestação foi impugnada.

 Às fls. 327 foi determinada a especificação das provas e designada 

audiência preliminar.

 Às fls. 329/330 a parte autora pugnou pela produção de prova pericial.

 Às fls. 345 foi cancelada a audiência preliminar, em razão do gozo de 

férias do Magistrado antecessor.

 Às fls. 368 foi determinada a intimação da parte requerida para informar 

se foram realizadas outras operações de crédito além das descritas na 

inicial, sendo determinado ainda a apresentação destes eventuais 

contratos.

 A parte requerida apresentou cópias de contratos às fls. 370/376.

 Devidamente intimada para se manifestar acerca dos documentos, a parte 

autora apresentou complemento do laudo técnico.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pois bem. Considerando que os elementos necessários à formação de 

minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a 

causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 Isso porque, o cerne das demandas encerra questão estritamente de 

direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras 

provas, porquanto os elementos necessários à convicção deste Juízo já 

se encontram nos autos, estando, assim, as causas maduras e aptas 

para serem julgadas antecipadamente.

 Registro que as questões controvertidas nos autos se fundamentam, 

todas, na correta interpretação e aplicação dos textos legais atinentes aos 

encargos acessórios cabíveis em operações financeiras, sendo certo que 

a análise de tais questões depende apenas do conhecimento do 

ordenamento jurídico que as define e, também, do estudo minucioso das 

taxas de juros e multas previstas nos contratos.

 Assim, nem mesmo a perícia contábil se mostra necessária para o 

deslinde da causa, já que não se questiona a idoneidade dos cálculos 

elaborados pelas partes, mas sim a legalidade dos índices utilizados em 

tais cálculos.

 Ora, a legalidade ou não de qualquer cláusula contratual não depende de 

perícia contábil, bastando ao julgador verificar se aquele acessório tem 

cabimento no ordenamento jurídico então vigente, sendo certo que a 

verificação de legalidade não depende da aferição de sua incidência na 

evolução do débito.
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 Digo isto porque, estando previsto no instrumento firmado entre as partes, 

é evidente que se fez computar na progressão da dívida, sendo que a 

perícia, nessa perspectiva, só teria o condão de confirmar a incidência de 

um encargo acessório que o próprio instrumento já afirmou presente.

 Feitas as considerações acima e antes de adentrar ao mérito da ação, 

passo a analisar as preliminares arguidas pela instituição financeira.

 Analisando os autos, verifico que as alegações de inépcia da inicial e 

falta de interesse de agir se confundem com o mérito, eis que fundada na 

possibilidade de revisar os contratos pactuados.

 Por essa razão, as preliminares arguidas serão analisadas juntamente 

com o mérito da demanda.

 Apreciadas as preliminares suscitadas e não havendo questões 

prejudiciais a serem decididas, passo a analisar diretamente o mérito da 

demanda, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

pretende a revisão dos contratos vinculados à conta corrente nº 

26.595-0, agência nº 3644-7, quais sejam:

a) Conta Especial Giro Rápido nº 364.402.124;

 b) BB Giro Mix Pasep nº 364.402.124;

c) Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 364.402.124.

Assim, passo à análise do pleito revisional dos citados contratos, levando 

em consideração as alegações do contratante de que foi cobrado juros 

capitalizados mensalmente, comissão de permanência cumulada com 

outros encargos, TAC, IOF e taxa de boleto.

1 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor:

Pois bem, impende destacar que o Código de Defesa do Consumidor, de 

fato, se aplica ao caso em tela.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de 

que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações 

envolvendo instituições financeiras, estando tal matéria inserida na Súmula 

297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”

 2 – Capitalização de juros:

No tocante à capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, 

se o contrato bancário foi confeccionado após a entrada em vigência da 

Medida Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida 

está a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada e após a 

publicação da mesma, o que ocorreu em 31 de março de 2000. Neste 

sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

 “Direito processual civil. Bancário. Agravo no recuso especial. Contrato 

de financiamento com garanti fiduciária. Disposições de ofício. 

Capitalização mensal. Mora. – Está firmado no STJ o entendimento 

segundo o qual é inviável a revisão de ofício de clausulas consideras 

abusivas em contrato que regulem relação de consumo. Ressalva 

pessoal. – Nos contratos bancários celebrados após à vigência da Medida 

Provisória n° 1.963-17/2000(reeditada sob o n° 2.170/36), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que pactuada e após sua publicação 

que foi em 31/03/2000.” ( AgRg no Recurso Especial n° 824.847 –RS.)

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a capitalização 

mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários 

celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira 

medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5º da MP 

1.963/2000). Precedentes. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não 

cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, 

e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no 

Recurso Especial.” (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; 

Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 

11/06/2007; Pág. 315)

Assim, a previsão da incidência de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal estabelecida de forma expressa e clara no BB Giro 

Mix Pasep nº 364.402.124 (fls. 109/113) e Contrato de Abertura de Crédito 

Fixo nº 364.402.124 (fls. 114/122) é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva contratada, mesmo em periodicidade diária. Nesse sentido os 

julgados ora colacionados:

“REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – RECURSO 

PROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e 

que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado 

financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - 

art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in 

casu. A capitalização dos juros em periodicidade diária ou mensal é 

admitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 

1.963-17/2000), desde que pactuada, o que restou evidenciado na 

espécie.” (Ap 118332/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 

28/10/2015) (Original sem grifo)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL 

PROVIMENTO A RECURSOS DE APELAÇÃO – ARTIGO 557, § 1º-A, DO 

CPC – LEGALIDADE – PODER-DEVER DO RELATOR – AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAPITALIZAÇÃO 

DIÁRIA DOS JUROS – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SÚMULA 539 DO 

STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – TAC, 

TEC, TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIROS, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, 

INSERÇÃO DE GRAVAME – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – REGISTRO DE 

CONTRATO AFASTADO – CARÊNCIA DE INTERESSE – DECISÃO 

AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO 

STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a decisão de primeiro 

grau está em confronto com o posicionamento dos Tribunais Superiores 

pode e deve o relator, a rigor do artigo 557, § 1º-A, do CPC, dar 

provimento ao recurso. A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva diária contratada, já capitalizada. Não 

apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum 

recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe. (AgR 80679/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015) (Original sem grifo)

Logo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança capitalizada dos 

juros, já que houve pactuação pelas partes.

Por outro lado, quanto ao Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa 

Jurídica nº 364.402.124 (fls. 107/108), verifico que a parte requerida não 

desincumbiu do ônus que lhe competia, ao deixar de comprovar que houve 

a pactuação de capitalização dos juros, nos termos do art. 373, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Portanto, como acima destacado, deve estar expresso no contrato e, 

diante da ausência de pactuação, os juros devem ser cobrados da forma 

simples.

3 – Comissão de permanência:

 No que tange à comissão de permanência, sua cobrança vem sendo 

admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação 

pacificada do STJ (Súmula 294 e 296), desde que não cumulada com 

outros encargos, inclusive com a multa contratual. Neste sentido, o 

seguinte precedente da Segunda Seção do STJ:

Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente. Cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da 

Corte. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança de 

comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa 

contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a correção 

monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas n.º 30, n.º 

294 e n.º 296 da Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 

712.801/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda 

Seção, DJU de 04.05.2005) (Original sem grifo)

 Assim, é possível a cobrança de comissão de permanência, em caso de 

inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros 

moratórios, correção monetária e multa contratual.

 In casu, verifico que no contrato BB Giro Mix Pasep nº 364.402.124 (fls. 

109/113) e Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 364.402.124 (fls. 

114/122), houve a cobrança de comissão de permanência cumulada com 

juros moratórios e multa, assistindo razão à parte autora no ponto em que 

sustenta a abusividade. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVISÃO 

DE CLÁUSULAS CONTRAUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO 

A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – LEI DA USURA – INAPLICABILIDADE 
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– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – ABUSO CONTRA O 

CONSUMIDOR – CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 51, I, DO CDC – TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM 

ATRASO (COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – CUMULAÇÃO COM JUROS DE 

MORA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – VERBETE 472 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei da Usura não alcança as 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, de tal forma que a 

limitação dos juros à taxa de 12% ao ano é inaplicável à espécie. A 

capitalização diária dos juros caracteriza abuso contra o consumidor, 

devendo a cláusula contratual que a institui ser declarada nula de pleno 

direito, nos termos do art. 51, I, do CDC. É ilícita a cumulação da comissão 

de permanência com outros encargos moratórios, de tal forma que, 

havendo tal previsão em contrato, deve ser mantida a comissão de 

permanência e afastados os demais encargos, nos termos do verbete 472 

da Corte Superior. “O reconhecimento da abusividade nos encargos 

exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e 

capitalização) descaracteriza a mora” (REsp. 1.061-530/RS)”. (TJ-MT, Ap 

32007/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) (grifo nosso)

 Com efeito, optando o credor pela cobrança de comissão de 

permanência, exclui-se a possibilidade de exigência cumulativa com os 

encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e 

com os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual).

 Por conseguinte, havendo no contrato cumulação desses encargos, 

prevalece a comissão de permanência, conforme orienta a Súmula nº 472 

do STJ:

 “Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual.”

 Portanto, no caso em apreço, na hipótese de inadimplemento, deverá ser 

cobrada apenas a comissão de permanência (excluindo-se os juros 

remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa contratual).

Por outro lado, em relação ao Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa 

Jurídica nº 364.402.124 (fls. 107/108), seguindo a mesma ordem de 

raciocínio, mais uma vez levando em consideração a não comprovação da 

pactuação da cobrança de comissão de permanência, deve ser cobrada, 

no período de inadimplência, juros de mora de 1% a.m., multa de 2%, além 

dos juros remuneratórios pactuados. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO– CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO 

DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE 

MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – 

PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – JUROS 

MORATÓRIOS E multa CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – ONUS 

SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO.Segundo 

entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do 

Código consumerista aos contratos bancários. No julgamento do Recurso 

paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que 

considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando 

cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de 

mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.A 

circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição 

financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a 

conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um 

referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser 

necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no 

AREsp 556.761/MS).“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos 

firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 

(um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim 

considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo 

menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 

758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 

1/12/2015)Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior 

Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência exclui, no 

período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos 

juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária. Inexistindo 

a pREVISÃO da comissão de permanência, os encargos moratórios são 

legais e merecem ser mantidos.Sagrando-se vencido em seus pedidos, 

deverá o autor apelante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, 

visto que a parte adversa saiu vencedor na demanda, com a ressalva de 

ficar suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. 

art. 12 da Lei 1.060/1950 em relação ao Recorrente.” (TJ-MT, Ap 

127901/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 

20/12/2017) (Original sem grifo)

4 – Da TAC (Taxa de Abertura de Crédito), TEC (Taxa de Emissão de 

Carnê) e Tarifa de Cadastro:

No que concerne à cobrança de TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e TEC 

(Taxa de Emissão de Carnê), o STJ editou a Súmula 565, que assim 

dispõe:

“Súmula n.º 565: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e 

de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da 

vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

Quanto à tarifa de cadastro, o STJ editou a Súmula 566 que assim dispõe: 

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da 

Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de 

cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira”.

No caso dos autos, verifico que não há previsão contratual da cobrança 

da TEC (Taxa de Emissão de Carnê) e TAC (Taxa de Abertura de Crédito), 

bem como comprovação por parte da autora de que elas foram cobradas.

Já com relação à tarifa de cadastro, cumpre-me registrar que o Contrato 

de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica nº 364.402.124 (fls. 107/108), 

Contrato BB Giro Mix Pasep nº 364.402.124 (fls. 109/113) e Contrato de 

Abertura de Crédito Fixo nº 364.402.124 (fls. 114/122), foram firmados em 

19/05/2008, 23/12/2009 e 11/08/2009 respectivamente, de modo que não 

há ilegalidade em sua cobrança, vez que posteriores a 30/4/2008.

 5 – Dos tributos (IOF):

Quanto à cobrança do IOF, entendo que a mesma deve ser mantida, tendo 

em vista que de fato é lícito aos contratantes convencionar o pagamento 

do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito, cuja exigibilidade 

decorre de expressa previsão legal. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CLÁUSULA ABUSIVA – 

DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - IOF – LEGALIDADE – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA NO 

PERÍODO DE NORMALIDADE - MORA MANTIDA – MEDIDAS COERCITIVAS 

– POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Pode o magistrado proceder 

ao julgamento antecipado da lide, se a matéria for unicamente de direito, 

podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à 

solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem 

que isso configure supressão do direito de defesa das partes. É vedado 

julgar a abusividade de clausulas contratuais, com fundamento no art. 51 

do CDC, sem pedido expresso formulado no momento oportuno. Possível 

se revela a cobrança de IOF, ao teor do tema repetitivo no REsp nº 

1255573/RS. A capitalização dos juros em periodicidade diária ou mensal é 

admitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 

1.963-17/2000), desde que pactuada, o que restou evidenciado na 

espécie. Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, não constatada a 

exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade 

contratual, não pode ser afastada a mora e seus efeitos.” (TJ-MT, Ap 

25399/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

 6 - Repetição de indébito:

 No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

do CDC e no art. 940 do Código Civil, caberá a devolução em dobro dos 

valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados 

indevidamente.

 No entanto, in casu, não restou comprovado o dolo ou má-fé por parte da 

instituição financeira quanto à cobrança dos valores pagos indevidamente, 

razão pela qual deverão ser restituídos, caso devidos, na forma simples, 

sendo permitida a compensação com eventual saldo devedor.

 7 – Do afastamento da mora:

Em consonância com a orientação definida na decisão paradigma, RESP 

1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/08, a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema é a 

seguinte:
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“I - Afasta a caracterização da mora:

(i) a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na 

contratação, durante o período da normalidade contratual.

II- Não afasta a caracterização da mora:

(i) o simples ajuizamento de ação revisional;

(ii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios 

abusivos na contratação.”

In casu, foi reconhecida a abusividade durante o período da normalidade, 

tão somente, do Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica nº 

364.402.124 (capitalização de juros), de modo que os efeitos da mora 

devem ser afastados em relação a este.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança:

 a) capitalizada de juros em relação ao Contrato de Adesão a Produtos de 

Pessoa Jurídica nº 364.402.124 (fls. 107/108);

 b) de comissão de permanência cumulada com outros encargos em 

relação ao contrato BB Giro Mix Pasep nº 364.402.124 (fls. 109/113) e 

Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 364.402.124 (fls. 114/122), 

devendo as parcelas em atraso, no período de mora, ser acrescidas 

apenas de comissão de permanência (excluindo-se os juros 

remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa contratual);

 c) de comissão de permanência em relação ao Contrato de Adesão a 

Produtos de Pessoa Jurídica nº 364.402.124 (fls. 107/108), devendo ser 

cobrada, no período de inadimplência, juros de mora de 1% a.m., multa de 

2%, além dos juros remuneratórios pactuados;

 d) bem como para condenar a parte requerida à repetição, na forma 

simples, dos valores desembolsados indevidamente pela parte autora, a 

ser apurado em liquidação de sentença, atualizados monetariamente pelo 

INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação 

com o crédito eventualmente existente em favor da financeira.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código 

de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para 

cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código 

de Processo Civil).

Tendo em vista que a parte autora não comprovou nos autos o depósito 

mensal das parcelas, revogo a antecipação de tutela concedida às fls. 

234/235, uma vez que sua concessão ficou condicionada ao depósito.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265130 Nr: 28557-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS FOCHI DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 265130.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Daycoval S/A.

 Requerido: Vinicius Fochi de Moraes.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Daycoval S/A em face de Vinicius Fochi de Moraes, ambos 

qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/18.

Deferida liminarmente a busca e apreensão, às fls. 19, a Requerente, às 

fls. 27, pugnou pela desistência da ação.

 Tentada a busca e apreensão do bem, restou infrutífera, conforme 

certidão juntada às fls. 29.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, 

nos presentes autos sobre o veículo litigioso.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112298 Nr: 2514-60.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI, MARIA CLOTILDES 

RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 112298.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que, realizados 

vários atos processuais, às fls. 382 foi realizada a penhora do imóvel 

objeto da matrícula nº 3.099 do CRI desta Comarca.

 Às fls. 383 a parte executada foi intimada para se manifestar acerca da 

penhora.

 Às fls. 384/392 parte executada sustentou a ilegalidade da decisão que 

determinou a penhora sem a oitiva prévia dos executados, bem como a 

impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

 Instada a se manifestar, às fls. 394/397 a parte exequente alegou que 

não houve comprovação de que o bem penhorado é a única residência da 

família.

 É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem. Inicialmente não há que se falar em ilegalidade da decisão que 

determinou penhora do imóvel objeto da matrícula nº 3.099 do CRI desta 

Comarca, uma vez que a parte executada foi intimada da penhora no 

momento processual adequado, consoante dispõe o art. 841, do Código de 

Processo Civil, in verbis:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.”

Por outro lado, acerca da impenhorabilidade, o art. 1º da Lei nº 8.009/90 

dispõe o seguinte:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 

fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 

pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo 

nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual 

se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer 

natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 

móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

O art. 5º da referida lei, por sua vez, dispõe o seguinte:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser 

possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a 

impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido 

registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do 

Código Civil”

 Diante dos artigos supra, entendo que para o reconhecimento da 

impenhorabilidade é necessária a comprovação de que o imóvel é utilizado 
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como moradia familiar, ainda que não seja o único. Nesse sentido o julgado 

ora colacionado:

“Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – 

Penhora de bem imóvel - Alegação de de 'bem de família' – Ocorrência – 

Inaplicabilidade do art. 5º, parágrafo único da Lei nº 8.009/90 – Existência 

de outros bens imóveis que não impõe que a proteção legal recaia sobre o 

bem de menor valor - A impenhorabilidade deve recair sobre o bem de 

menor valor, somente nas hipóteses de o devedor utilizar vários imóveis 

como residência, o que não ocorre no caso concreto, já que há prova 

suficiente de que o imóvel penhorado (matrícula nº 102.138) é onde o 

agravante e sua família fixaram moradia – Reforma da decisão hostilizada 

–  Recurso prov ido. ”  (TJSP;  Agravo  de  Ins t rumento 

2198339-75.2017.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 

12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 12/01/2018; Data de Registro: 12/01/2018) (Original 

sem grifo)

No caso em apreço, verifico que a pretensão deduzida pela parte 

executada merece ser acolhida, tendo em vista que restou comprovado, 

notadamente pelo comprovante de endereço em titularidade do executado 

(fls. 391) e a certidão de citação do oficial de justiça realizada no 

endereço do imóvel penhorado (fls. 78), que o bem penhorado é realmente 

residencial e utilizada para moradia da parte executada.

 Destaco, outrossim, que o ônus da prova quanto ao preenchimento dos 

pressupostos da impenhorabilidade compete à parte devedora, o que, no 

caso, foi demonstrado satisfatoriamente. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. O art. 1º, da Lei 

nº 8.009/90 garante a impenhorabilidade do bem de família, cabendo à 

parte demonstrar que o imóvel constrito abriga a entidade familiar. No caso 

em exame, o agravado logrou fazer tal demonstração, devendo ser 

mantida a decisão que determinou a desconstituição da penhora. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70059924332, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em 03/06/2014)

 Nessa esteira, afigura-se inexorável o acolhimento da pretensão da parte 

executada para que seja reconhecida a impenhorabilidade tão somente 

dos imóveis matriculados sob os números 6.059 e 6.060, ambos do CRI 

desta Comarca.

 Ante o exposto, acolho em parte o pedido de fls. 384/390 para declarar 

impenhorável o imóvel objeto da matrícula nº 3.099 do CRI desta Comarca, 

com fulcro no art. 1º da Lei nº 8.009/90, por se tratar de bem de família.

 Por conseguinte, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229837 Nr: 18310-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. H. TECK INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. DE ALMEIDA QUEIROZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 229837.

Natureza: Ação Monitória.

Requerente: T.H Teck Informática LTDA.

Requerido: A.L de Almeida Queiroz - ME.

Vistos,

 Trata-se de ação monitória proposta em 07 de novembro de 2016 por T.H 

Teck Informática LTDA em face de A.L de Almeida Queiroz - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Realizados vários atos processuais, a parte requerente foi intimada 

pessoalmente (fls. 42-Vº) para dar prosseguimento ao feito, tendo esta 

permanecida inerte, conforme certidão de fls. 43.

 Intimada via DJE nº 10217, publicado em 15/03/2018, e pessoalmente, 

conforme AR de fls. 42-Vº, para dar prosseguimento ao feito, sob a 

advertência de que seu silêncio implicaria na extinção do mesmo, a parte 

autora manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 43.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE e pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, a parte autora permaneceu inerte (fls. 42).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte autora, as diligências 

que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono 

verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

autora.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276823 Nr: 6427-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276823.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Bradesco Administradora de Consórcio LTDA.

 Requerido: J.P.A. Borges CIA LTDA-ME.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora de Consórcio LTDA em face de J.P.A. Borges 

CIA LTDA-ME, ambos qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/23.

O banco requerente, às fls. 28, pugnou pela desistência da ação, visto 

que a parte requerida, extrajudicialmente, realizou o pagamento do débito 

em aberto.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Inicialmente consigno que a parte requerente ajuizou a presente demanda 

visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia, com fundamento no Decreto-lei 911/69, haja 

vista que a parte requerida não cumpriu com as obrigações avençadas no 

contrato celebrado entre as partes.

 Todavia, em razão do pagamento efetuado através da composição 

realizada extrajudicialmente, forçoso reconhecer que houve perda 

superveniente do interesse de agir, que é uma das condições da ação.

 Acerca do interesse de agir, leciona Nelton dos Santos que:

 “De acordo com Liebman, o interesse de agir consiste na relação de 

utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento e uma tutela 

jurisdicional do pedido. (...) Assim, é preciso que do acionamento do Poder 

Judiciário se possa extrair algum resultado útil e, mais, que em cada caso 

concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.” 

(In Código de Processo Civil Interpretado. Antonio Carlos Marcato. São 
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Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 774).

 Destarte, ausente uma das condições da ação previstas no artigo 485, 

inciso VI, do CPC (interesse processual da parte Requerente), sendo ela, 

pois, carecedora de ação, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Extinção da ação 

por carência superveniente de ação Celebração de acordo nos autos de 

ação revisional entre as mesmas partes, posteriormente ao ajuizamento 

desta ação Honorários de sucumbência a ser suportado pela ré, 

inadimplente ao tempo da propositura desta demanda Princípio da 

causalidade Aplicação do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil 

Juízo de equidade Fixação que deve atender à natureza da causa, à 

complexidade e ao tempo despendido. Apelação da ré não provida e 

recurso adesivo da autora provido.”  (TJ-SP -  APL: 

00015402920128260272 SP 0001540-29.2012.8.26.0272, Relator: Sá 

Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 28/08/2014, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/08/2014)

 Por oportuno, cumpre apenas destacar que, sendo o interesse 

processual uma das condições da ação (art. 485, VI, do CPC), constitui-se 

em matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida pelo juiz 

mesmo ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos exatos 

termos do artigo art. 485, § 3º, do CPC.

 Nesse sentido orienta-se a doutrina mais autorizada:

 “Sejam reputados condições da ação ou pressupostos do processo de 

execução, o essencial é que a falta de qualquer desses requisitos é 

questão de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo juiz 

(independentemente de provocação pelo executado), a qualquer tempo e 

em qualquer grau de jurisdição (art. 598 c/c os arts. 267, § 3º, e 301, § 4º) 

(...).” (In Curso Avançado de Processo Civil. Luiz Rodrigues Wambier. São 

Paulo: Ed. RT, 4ª Edição, v. 2, p. 67).

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso, VI do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem prejuízo, caso haja constrição do veículo objeto da presente ação, 

determino a baixa no sistema Renajud.

Custas, pela parte requerente.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272043 Nr: 2740-50.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA DE OLIVEIRA ZANATTA, MAKYS WILLIANS DE 

OLIVEIRA ZANATTA, CHARLES NIKSON OLIVEIRA ZANATTA, GERLINDA 

DE OLIVEIRA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE PEGORARO DE ALMEIDA, 

APARECIDO MOREIRA DA SILVA, AMANDA PEGORARO MOREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 Autos nº. 272043.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122504 Nr: 1577-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. MOTOCENTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 122504.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de consulta pelo sistema BACEN/CCS, formulado às fls. 

272/273. Primeiro porque este magistrado não possui acesso ao sistema e 

segundo porque se trata de diligência que pode ser realizada pela própria 

parte junto à Junta Comercial correspondente.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias: a) apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, demonstrando que os 

valores já levantados às fls. 184 e 228 foram devidamente deduzidos do 

montante; b) informar se ainda possui interesse na penhora de fls.264; c) 

indicar outros bens do devedor passíveis de penhora.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282051 Nr: 10675-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SÃO BERNARDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE SOARES MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Autos nº: 282051.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve pedido pela atribuição de tal efeito e, 

logicamente, a demonstração dos seus fundamentos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Por fim, concedo à parte embargante os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278887 Nr: 8153-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO ARAGAO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278887.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.

 Requerido: Jose Ronaldo Aragão Santos.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 08 de maio de 2018 

por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em face de Jose 

Ronaldo Aragão Santos, ambos qualificados na exordial.

 Às fls. 24 a parte requerente noticiou que as partes transigiram 

extrajudicialmente e pugnou pela desistência da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Proceda-se a baixa das constrições, se houver.

Custas, se houver, pela parte autora.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276549 Nr: 6155-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 

2571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276549.

Vistos,

Em consulta ao sistema do TJMT foi possível averiguar que atualmente 

consta como patrono habilitado para representar a parte requerente o 

advogado Andre de Assis Rosa, e não mais a Dr.ª Leandra Magro, desse 

modo as devidas intimações deverão ocorrer em nome daquele.

 Assim, intime-se a parte requerente, na pessoa do seu advogado, Dr. 

Andre de Assis Rosa, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento referente aos emolumentos da distribuição e contadoria, bem 

como da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de devolução.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282065 Nr: 10691-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTAO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 282065.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que não foram instruídos com os 

documentos pessoais da exequente, sendo assim, com fulcro no art. 321 

do NCPC, faculto à parte exequente a emenda à inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia dos documentos pessoais, sob 

pena de indeferimento da inicial.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272581 Nr: 3106-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SINOP-MT, ANA FLORA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GRANJA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272581.

Vistos,

Intime-se novamente a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão negativa da Oficiala de Justiça às fls. 18, 

sobe pena de devolução.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259666 Nr: 24570-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALYNCA FALCAO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 259666.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada em 22 de setembro de 2017 por 

Rafael da Silva Borges em face de Kalynca Falcão Locatelli ambos 

devidamente qualificados, na qual o requerente alega ser credor da 

importância de R$ 15.572.72 (quinze mil, quinhentos e setenta e dois reais 

e setenta e dois centavos).

 A inicial foi recebida às fls. 19.

 Citada pessoalmente (fls. 29), a parte requerida não efetuou o pagamento 

do débito, nem mesmo apresentou embargos (fls. 32).

 É o necessário à análise e decisão.

 Não cumprido o mandado e não oferecidos os embargos, nos termos do 

art. 701, § 2º, do CPC fica constituído o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

 Ante o exposto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, 

determino que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, desde já defiro a utilização do sistema RENAJUD 

para que seja feita a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 
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ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 50042 Nr: 360-74.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRARE & FRARE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº. 50042.

Vistos,

Intime-se o Banco Exequente para que em 15 (quinze) dias, cumpra a 

obrigação assumida, consistente na baixa do gravame do veículo objeto 

dos autos, tendo em vista o cumprimento total do acordo pela parte 

Executada, sob pena de multa no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), 

por dia de descumprimento, limitando-se à quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a ser revertida em favor da parte Executada.

Ademais, indefiro, por ora, a expedição de ofício ao DETRAN, haja vista 

que não houve nenhuma restrição judicial, bem como se trata de 

incumbência do Banco Exequente a baixa do gravame.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228568 Nr: 17207-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELINA LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 228568.

 Vistos,

 Defiro o pedido para que seja feita nova busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192647 Nr: 9031-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANO ROBERTO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Autos nº: 192647.

 Vistos,

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca da proposta de 

acordo às fls. 254/270, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243281 Nr: 11366-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANO ROBERTO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Autos nº: 243281.

 Vistos,

Intime-se a parte Requerida para se manifestar acerca da proposta de 

acordo às fls. 110/112, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163816 Nr: 1206-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. THOBER & CIA LTDA, CRISTIANE 

FERNANDA THOBER, ARI THOBER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163816.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que embora o mandado de 

citação expedido às fls. 116 tenha restado inexitoso às fls. 123, a parte 

executada foi devidamente citada às fls. 91.

 Diante disso, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263898 Nr: 27611-81.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELITO JOSE VAINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX TAFURI DORNELLES, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 263898.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179188 Nr: 21251-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE MARIA LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MAGNO DE LIMA 

ALBUQUERQUE - OAB:10.548-B/MS, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, 

ROSANA REGINA DE LEÃO - OAB:6.097-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP: 211.648

 Autos nº: 179188.

 Vistos,

 Diante do acórdão de fls. 229/235, defiro o pedido de fls. 241 para que os 

autos sejam remetidos à contadoria para liquidação prévia da sentença.

Apresentado o cálculo pelo Contador Judicial, dê-se vista às partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176213 Nr: 18279-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. DE SOUZA SANTOS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, ESTELA REDIVO DA 

COSTA - OAB:16.663, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059-O/MT, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 Execução Fiscal n.º 18279-95.2014 (Cód. 176213)VISTOS, 

ETC.Considerando que o executado efetuou o parcelamento do valor 

objeto da presente execução fiscal, conforme informado à fl. 129 pelo 

exequente, resta suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário, 

nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional. Desta feita, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 1 (um) ano.Finalmente, 

proceda-se com o desbloqueio imediato dos valores bloqueados à fl. 

124.Às providências.Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018.Anderson 

Gomes JunqueiraJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282341 Nr: 10899-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANI BEFFART DO 

NASCIMENTO - OAB:89366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10899-79.2018 (Cód. 282341)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação Previdenciária de Retroação da Data do Início do 

Benefício de Auxílio-Doença ajuizada por Genivaldo Serrano em face do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Decido.

Considerando que, em diversos processos semelhantes a este, o INSS 

tem manifestado a impossibilidade de realizar audiência de conciliação e 

mediação, tal qual prevê o artigo 319 do Novo Código de Processo Civil, 

vejo por bem, em razão da economia e celeridade processual, não 

designar o alusivo ato, inclusive porquanto a conciliação pode ocorrer em 

qualquer fase do processo.

Assim, determino que se proceda com a citação do requerido, perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) para, 

querendo, apresente reposta no prazo e forma da lei.

Havendo a apresentação da peça contestatória no interregno legal, 

intime-se a parte autora para, em sendo sua pretensão, impugná-la.

Por fim, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no 

artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora 

deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, 

os honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários.

Intimem-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

(em substituição legal)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 268177 Nr: 31213-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 
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AMAPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SANTOS - 

OAB:104349 OAB/SP

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA, para regularizar sua 

representação processual nos Autos, com o devido instrumento 

procuratório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125351 Nr: 4363-33.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da efetiva implantação do benefício, sob pena dos autos serem 

remetidos à Instância Superior no estado em que se encontram.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171057 Nr: 12469-42.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORAIDE COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 195, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177037 Nr: 19114-83.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179574 Nr: 21642-90.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 78, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184653 Nr: 2454-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da efetiva implantação do benefício, em razão da intimação da 

autarquia ré.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185707 Nr: 3312-11.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE RIBEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da efetiva implantação do benefício, em razão da intimação da 

autarquia ré.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187024 Nr: 4246-66.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI AMÂNCIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da efetiva implantação do benefício, em razão da intimação da 

autarquia ré.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219651 Nr: 9651-49.2016.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da efetiva implantação do benefício, em razão da intimação da 

autarquia ré.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 155605 Nr: 4225-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FRAES VASQUES NETO, 

FRANCISCO ANTONIO CANHOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, WELDER 

GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Vistos,

Considerando a readequação da pauta de audiência desta magistrada, 

suspendo o ato outrora agendado e o redesigno para o dia 24 de julho de 

2018, às 13h15min.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135415 Nr: 5605-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11360, 

THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes a fim de intimar 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas 

referentes a(s) diligência(s) do Sr. Oficial de Justiça, nos seguintes 

termos: 01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no 

endereço: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - diligência - Emissão de 

Guias de Diligências; 02 - Finalidade do ato a ser realizado: intimação da 

penhora; 03 - Distância a ser percorrida: (trata-se de ÁREA URBANA); 04 

- Valor total a ser depositado: R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), acrescido das devidas tarifas bancárias; 05 - Número 

do provimento que autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103805 Nr: 2634-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-0/MT, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:209896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153754 Nr: 2415-51.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDCS, LOURDES DONIZETE CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 204, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148109 Nr: 7973-38.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197847 Nr: 13033-84.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129364 Nr: 8204-36.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSEFA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 106.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137119 Nr: 7429-84.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA QUITÉRIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fl. 165, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204053 Nr: 18010-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição de fl. 104, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145221 Nr: 4892-81.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE NATALINA DE FRANÇA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da efetiva implantação do benefício, sob pena dos autos serem 

remetidos à Instância Superior no estado em que se encontram.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 240929 Nr: 9042-32.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 141 

e 142, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151810 Nr: 410-56.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153485 Nr: 2147-94.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174264 Nr: 16119-97.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVALDIR FELIX DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174397 Nr: 16275-85.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186569 Nr: 3959-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187648 Nr: 4715-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192515 Nr: 8908-73.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SOARES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192617 Nr: 8999-66.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE LOPES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184298 Nr: 2193-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193968 Nr: 10088-27.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA GONÇALVES NETO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172610 Nr: 14278-67.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDSG, ANTONIO EURICO MELLO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para manifestar-se sobre o teor da 

petição juntada pela parte autora às fls. 221/223, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137094 Nr: 7402-04.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, ELOI LUIS SCHERER, 

MERICE JACINTA HENS SCHERER, NELCI TEREZINHA WALTER SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 258.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 25-07.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S\A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT, CELSO DOS SANTOS, JOAO GOBBO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3653

 Vistos,

Em que pese eventual anuência do credor a assunção pretendida pelo 

peticionário implique de fato na exoneração do devedor primitivo e de seus 

avalistas, bem como de todas as garantias especiais existente, implicando 

inclusive na extinção da presente execução o que de fato se mostria 

prejudicial a constrição pendente e a realiação da Hasta Pública 

impugnada é certo que tal assunção somente se mostraria oponivel ao 

exequente (credor) se este anuísse expressamente com a mesma, razão 

pela qual indefiro o pedido de cancelamento da Hasta Pública inaudita 

altera pars.

Destaque-se inclusive que sendo a anuência quanto a assunção é ato 

descricionário do credor ora exequente não vislumbro qualquer 

justificativa minimamente razoável para cancelar ou mesmo suspender a 

realização da Hasta Pública, que se mostra favorável ao exequente, pela 

simples suposição de que o exequente irá aceitar, expressamente, após 

mais de duas décadas de execução a novação de seu crédito para 

imputação a terceiro adquirente do bem penhorado, que, aliás, assumiu 

perante os devedores, há mais de duas decadas, a obrigação de 

satisfazer a presente execução e não o fez até o presente momento, 

liberando o devedor original e todas as garantias ora existentes.

Assim, intime-se o exequente para que informe no prazo legal se anui com 

a assunção de divida pretendida, o que implicará na exoneração do 

devedor principal e de todas as garantias para o recebimento de seu 

crédito e consequente extinção da presente execução.

Pemanecendo o mesmo silente, presume-se que não aceitou, visto que a 

menção "expressa" anuência não permite que este Juízo impute ao credor 

a anuência pretendida pelo peticionário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2519 Nr: 1002-62.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TATIANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:OAB/RO 964

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, sobre o cálculo 

do contador judicial de folhas 750/752.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206074 Nr: 19676-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

19676-58.2015.811.0055 - 206074 ESPÉCIE: Execução de Título 

Extrajudicial

PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA MEDEIROS PARTE 

Executada: ROSANGELA APARECIDA DE ASSIS

CITANDO(A, S): Rosangela Aparecida de Assis, CPF 948.902.181-49. 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/12/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.805,31 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Executada ROSANGELA 

APARECIDA DE ASSIS, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, NO PRAZO 

DE TRÊS (3) dias, contados da expiração do prazo deste edital, efetuar o 

pagamento do débito no valor de R$6.805,3 ou apresentar EMBARGOS no 

prazo de 15 dias, nos termos do Artigo 915 do CPC. RESUMO DA INICIAL: 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DETÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por DIEGO 

FERNANDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, brasileiro, técnico em mecanização, 

nascido aos 17/10/1985, CPF 015.005.711-30, RG 1785034-7 SSP/MT em 

desfavor de ROSANGELA APARECIDA DE ASSIS, inscrita no CPF nº 

948.902.181-49. O exequente é credor do Executado na importância de 

R$5.692,00 representados pelo cheque assinado pela parte devedora. O 

valor atualizado soma a quantia de R$6.805,31. Por várias vezes o credor 

buscou a executada para compor a dívida, sem êxito. Requer a citação da 

executada para que efetue o pagamento de R$6.805,31 no prazo d e3 

dias, além de custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de 

penhora e avaliação. Não sendo localizada a executada proceda-se o 

arresto de bens da devedora. Requer Penhora on-line. Provar o alegado 

por todos os meios de prova admitidas em direito. VALOR DA CAUSA; 

R$6.805,31. DESPACHO: Vistos, Considerando-se o esgotamento das 

diligências para tentativa de localização do(s) requerido(s), nos termos do 

§3º do art. 256 do CPC, DEFIRO a citação por edital de ROSANGELA 

APARECIDA DE ASSIS pelo prazo de 20 (vinte) dias, devendo a parte 

autora providenciar o necessário. Tendo em vista que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II, do Código de 

Processo Civil, autorizo a publicação do edital de citação, por intermédio 

do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos os prazos de presunção 

de conhecimento da citação e de apresentação da resposta ou pagamento 

sem providência pelas demandadas, fica desde logo nomeado curador 

daquela a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do 

artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para 

apresentação das defesas. Às providências. Tangará da Serra - MT, 21 

de junho de 2018. Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228602 Nr: 17264-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de execução na localidade denominada Assentamento Antônio 

Conselheiro, nesta Comarca, ao qual será acrescido a importância relativa 

à tarifa bancária, cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193807 Nr: 9967-96.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMAGIL - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655, LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 233/234.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123917 Nr: 2879-80.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 467/468.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13774 Nr: 2716-52.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, MARIA 

NEGRI CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALCIDES CARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL 

JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

26.6.1.8, impulsiono os autos para intimar o credor para se manifestar no 

prazo de 05(cinco) dias, acerca a interposição de exceção de 

pré-executividade pela parte executada as fls. 218/223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272076 Nr: 2767-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LANZ - OAB:16425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, 

DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/O

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: CERTIFICO que em razão das três diligências 

complementares realizadas solicito que seja a parte autora intimada a 

providenciar o pagamento do valor de R$.110,22 (cento e dez reais e vinte 

e dois centavos) que deverá ser depositada por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando a Oficial Gisliane Pereira Alexandre para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ. O referido é 

verdade e dou fé. Tangara da Serra, 13 de Junho de 2.018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254178 Nr: 19979-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE 

CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - OAB:OAB/RJ 169800, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, MARCIO VIEIRA 

SOUTO COSTA FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 intimação do advogado da parte requerida para manifestar acerca da 

petição da parte autora acostada as fls.865-872, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 7931-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS, KMP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPÁÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SEDENI LUCAS 

LOCKS, AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A, KMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPÁÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 970.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193588 Nr: 9788-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON LUIZ CRISTALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP: 211.648

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 328/330.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275438 Nr: 5344-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLM PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls. 161/168, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 7931-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS, KMP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPÁÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SEDENI LUCAS 

LOCKS, AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A, KMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPÁÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O
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 Intimação dos executados KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA E BANCO DO BRASIL para manifestar, no prazo legal, sobre a 

petição de folhas 968/969.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253473 Nr: 19550-37.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINO QUARESMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAIDE ALVES ANTONIO, ELIDIO ALVES 

ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALNETE DALLA BONA - OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de dia 21 de junho de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 253473

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, as partes acompanhadas de seus advogados

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, restou inicialmente frustrada a 

tentativa de conciliação. Após, foram colhidos os depoimentos dos 

autores e das testemunhas presentes, tendo as partes desistido da 

inquirição de José Bispo de Alcantara e Juarez Junior Fagundes, o que foi 

homologado pelo juízo no ato. Consigne-se que o depoimento foi gravado 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça.

 Após as oitivas as partes pugnaram pela apresentação de memoriais 

escritos no prazo sucessivo de 15 dias.

Após foi prolatada a seguinte decisão:

Aguarde-se a apresentação dos memoriais ou o decurso do prazo e então 

conclusos para prolação de sentença.. NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Autor:

Advogado:

Requeridos:

Advogado:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16723 Nr: 3163-06.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTENCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, 

JUCEMAR DA SILVA, ORACILDO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B, ORACILDO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 12.844

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS INFORMANDO O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE 

EXECUTADA ORACILDO NASCIMENTO, tendo em vista a certidão de 

fls.571 abaixo transcrito: Certifico que em cumprimento a decisão de 

fls.557, foi expedido carta de intimação para o executado Oracildo 

Nascimento sendo que a correspondencia foi devolvida pelo correio com a 

informação "mudou-se", conforme fls. 562, bem como requerer o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169117 Nr: 10461-92.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Vistos,

Intime-se o autor e o requerido já citado para que se manifestem sobre o 

teor dos AR 197/198 atinente a mudança de endereço dos réus ainda não 

citados.

Outrossim, oportunize-se também a manifestação do autor quanto ao 

pedido de compensação apresentado pelo réu já citado.

Sem prejuízo renovem-se as diligências junto aos entes conveniados para 

a localização dos reqeuridos não citados.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 651-11.2005.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIRO NAKA, VIRGINIA ETSUKO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, ROBERTO CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA 

FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, SILVIO HENRIQUE CORREA 

- OAB:9979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 intimação do advogado da parte autora responsavel pelo custeio dos 

honorarios periciais, para que providencie o deposito do montante 

arbitrado no valor de R$ 24.631,00, no prazo de 10 dias, bem como a 

intimação do advogado da parte requerida para manifestar quanto ao teor 

da petição da parte autora acostada as fls. 1054/1059,no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278384 Nr: 7705-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ORIVALDO CLAUDIO MACHADO, JESSE 

MARCELO CLAUDIO MACHADO, JOSE ORIVALDO CLAUDIO MACHADO, 

JOICE CLAUDIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, julgo procedente o pedido formulado pelos requerentes 

Espolio de Orivaldo Claudio Machado, Jesse Marcelo Claudio Machado e 

José Orivaldo Claudio Machado, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, assim, defiro a expedição do ALVARÁ 

JUDICIAL para a alienação de até 110 cabeças de gado ou até o limite de 

R$ 439.773,70 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e 

três reais e setenta centavos), para pagamento da guia de ITCD junto à 

Fazenda Estadual.Vinculada a autorização supra, todos os atos relativos 

a alienação dos semoventes deverão ser assinados pelo inventariante, 

bem como pelos demais herdeiros do de cujus, devendo posteriormente 

ser apresentado nos autos prestação de contas dos valores obtidos com 

a venda e o destino de eventual valor remanescente conjuntamente com o 

comprovante de pagamento do imposto devido.Eventuais custas 

remanescentes pelos autores. Expeça-se o necessário.Oportunamente, 

arquivem-se, com baixa na distribuição, mediante cautelas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256868 Nr: 22139-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA CARLOTTO SIMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido declinado na exordial, razão 

pela qual DETERMINO que a parte demandada proceda à exibição dos 

documentos indicados na inicial, nos termos da liminar deferida.Tendo em 

conta que houve o pleito administrativo, conforme faz prova os 

documentos de fls. 11/12 e que, mesmo instado judicialmente, o Banco 

demandado não se dignou a apresentar os documentos, CONDENO a 

parte ré às despesas, custas e honorários advocatícios que FIXO em 15% 

sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.P.I.C. Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estiloCumpra-se com urgência.Tangará da 

Serra-MT, 25 de junho de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 112018 Nr: 2226-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Processo nº 2226-15.2009.811.0055 Cód. 112018

VISTOS.

Tendo em vista Portaria N. 629/2018-PRES, que suspende o expediente no 

dia 22 de Junho de 2018, redesigno a audiência anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 23 de Julho de 2018, às 13h45min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 21 de Junho de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152083 Nr: 693-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ANGELA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Processo nº 693-79.2013.811.0055 Cód. 152083

VISTOS.

Tendo em vista Portaria N. 629/2018-PRES, que suspende o expediente no 

dia 22 de Junho de 2018, redesigno a audiência anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 17 de Setembro de 2018, às 15h20min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 21 de Junho de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281442 Nr: 10172-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES SEDANO DE PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Fernando Ambrosio 

- OAB:OAB/MT 12.976

 Intimação do Advogado do réu para tomar ciência acerca da designação 

de audiência de interrogatório do réu e oitiva de testemunhas designada 

para o dia 29 de agosto de 2018, às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278153 Nr: 7516-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI CANDIDA DA SILVA GOES, CARLA 

DIANA DA SILVA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Lúcia Mendes de 

Araújo Olyntho - OAB:22510/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Autos nº: 7516-93.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 278153.

Vistos etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de Roseni 

Cândida da Silva Goes e Carla Diana da Silva Goes, devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe, imputando-lhes as práticas dos delitos 

insculpidos no artigo 33, caput c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o art. 55 do mesmo diploma 

legal, as processadas foram notificadas pessoalmente, conforme se 

depreende das certidões de fls. 113 e 130, instante em que a ré Carla 

Diana da Silva Goes, por intermédio de advogada constituída, apresentou 

a competente defesa preliminar às fls. 114/125, instante em que arguiu 

preliminares.

Na mesma toada, a ré Roseni Cândida da Silva Goes, por meio de 

advogado constituído, apresentou defesa às fls. 131/132.

Concitado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo não 

acolhimento das preliminares, visto que emanam dos autos indícios de 

autoria delitiva e prova da materialidade, assim como, a exordial foi 

apresentada de acordo com o artigo 41 do CPP (fls. 127/128 verso).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas e os argumentos 

despendidos pela defesa técnica da ré Carla Diana da Silva Goes, às fls. 

114/125, constato que, a priori, não possuem respaldo jurídico, visto que 

emanam dos autos indícios suficientes de autoria e provas da 

materialidade para o efetivo prosseguimento da demanda, bem como, a 

denúncia apresentada se encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, 

pois, descreveu o possível fato delituoso de forma cristalina, razão pela 

qual, em consonância com manifestação do Parquet (fls. 127/128 verso), 

REJEITO as referidas preliminares e argumentos, devendo o processo 

prosseguir em seus ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 
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inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

Outrossim, no que tange ao pleito de desmembramento/cisão do feito, 

formulado pela ré Carla Diana da Silva Goes em sua resposta, constato 

que não possui respaldo jurídico, haja vista que a suposta prática delitiva 

fora praticada no mesmo contexto fático.

Ademais, ambas as rés foram pessoalmente notificadas, constituíram 

advogados, bem como, apresentaram a competente resposta, razão pela 

qual, INDEFIRO o pleito no sentido de desmembrar o feito.

Sendo assim:

1) Considerando que a peça inicial preenche os requisitos do art. 41 do 

Código de Processo Penal, e se encontram presentes as condições da 

ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi proposta em 

Juízo, dando as acusadas Roseni Cândida da Silva Goes e Carla Diana da 

Silva Goes, como incursas na prática dos crimes que ela descreve, 

devendo a Secretaria de Vara observar ao disposto no art. 1.373 da 

CNGC/MT.

2) Na forma do art. 56 da Lei nº 11.343/06, DESIGNO o dia 13 de julho de 

2018, às 13h50min, para audiência de instrução e julgamento.

3) CITEM-SE e INTIMEM-SE as acusadas para comparecerem à audiência 

supra designada, a fim de serem interrogados, sob pena de revelia.

4) REQUISITEM-SE providências no sentido de comparecimento da 

acusada Carla Diana da Silva Goes junto à Cadeia Pública Feminina local.

5) REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares 

arroladas em comum às fls. 06 verso, para comparecerem à audiência 

supra designada, conforme preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.

5.1) Em que pese as testemunhas arroladas na defesa apresentada pela 

ré Roseni Cândida da Silva Goes às fls. 131/132, constato que a Defesa 

técnica afirmou que as mesmas comparecerão independentemente de 

intimação, razão pela qual, faz-se desnecessária a expedição do 

competente mandado.

6) INTIME-SE a Defesa técnica das rés, bem como, o Ministério Público, 

acerca da audiência designada.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 21 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 275263 Nr: 5186-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 5186-26.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 275263.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 

2018, às 16h10min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

3. REQUISITE-SE a presença do réu junto à Direção do Centro de Detenção 

Provisória.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas pela acusação (fls. 06) e Defesa (fls. 67).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 19 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 275375 Nr: 5291-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL COSTA DA SILVA, PAULO SOARES 

CALADO, CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Pinheiro Marques - 

OAB:17874/0, Samuel de Oliveira Varanda - OAB:22973/0

 Autos nº: 5291-03.2018.811.0055.Código Apolo nº: 275375. INTIMAÇÃO 

DOS ADVOGADOS DOS RÉUS DR. PABLO PINHEIRO MARQUES e 

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA acerca do Despacho proferida nos 

autos, parte final a seguir transcrita: (...) "1)INDEFIRO, por ora, o pedido de 

revogação da prisão preventiva dos acusados Otaniel Costa da Silva, 

Paulo Soares Calado e Cleverson Oliveira David, mantendo-se a prisão 

preventiva outrora decretada, com a finalidade de se garantir de forma 

exitosa a ordem pública, recomendando-os na prisão em que se 

encontram.2)Ademais, antes de analisar acerca do aditamento da 

denúncia feito às fls. 242/244, INTIME-SE a Defesa técnica dos réus para, 

no prazo de cinco (05) dias, se manifestar a respeito, na forma do § 2º do 

art. 384 do CPP, sendo que, no mesmo prazo, deverá se manifestar 

acerca das provas já produzidas (se pretende a repetição das mesmas, 

ou se vai ratificar as já produzidas, justificando eventual necessidade de 

repetição).3)Após a manifestação de que trata o item “2”, façam os autos 

CONCLUSOS para análise.4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 21 de junho de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito"

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001127-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Michele Beutinger de Mattos (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ OAB - MT0021902A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/08/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000394-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GOULART DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/08/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BORBA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/08/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA GUIMARAES KOMINKEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 17h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001616-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UEMERSON CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001617-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLLET SANTOS FERREIRA BARBOZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 25 de 

junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo de 7 dias úteis sem que as partes, apesar 

de intimadas, se manifestassem a respeito do despacho que determina o 

levantamento de valor. Certifico que os advogados da Parte Autora, 

conforme Procuração outorgada, não possem poderes para levantamento 

de valores. INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de 

direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 
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de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000966-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001622-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUDNEY PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000967-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON ANTUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000968-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LAURENTINO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 
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art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000984-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do CPC de 2015, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exeqüente (CPC de 2015, art. 520, I). Nos 

termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, não tendo 

ocorrido a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, caso não haja pagamento no prazo 

assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e 

elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante 

legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Na 

hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Ressalto, desde já, que, 

tendo em vista a natureza provisória da execução, na hipótese de 

levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 

transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito 

real, deverá o exequente apresentar caução idônea, que desde já arbitro 

no valor equivalente ao da execução atualizada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000986-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VIANA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do CPC de 2015, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exeqüente (CPC de 2015, art. 520, I). Nos 

termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, não tendo 

ocorrido a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, caso não haja pagamento no prazo 

assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e 

elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante 

legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Na 

hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Ressalto, desde já, que, 

tendo em vista a natureza provisória da execução, na hipótese de 

levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 

transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito 

real, deverá o exequente apresentar caução idônea, que desde já arbitro 

no valor equivalente ao da execução atualizada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 12774088, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 
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Tangará da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-67.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALKYRIA WOLF (REQUERIDO)

ANDREIA CECILIA MIRANDA SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA DA SILVEIRA OAB - MT0014562A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Conforme v. acórdão do ID 12191266 os autos foram extintos sem 

resolução do mérito. Assim, incabível o requerimento do autor para 

remessa dos autos à Justiça do Trabalho, cabendo, caso entenda 

necessário, proceder com a devida distribuição no juízo competente, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido do ID 12561747. Arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001003-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA ALVES BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001004-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Mauricio Antonio Patrizzi (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIA MARIA DE SOUZA MARTINES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001188-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY QUIRINO BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao novo endereço do 

reclamado (ID 12582620), CITE-SE nos termos da decisão do ID 10451899. 

Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE SIBELE SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vitos. Considerando a informação do ID 12596471, DETERMINO que o Sr. 

Conciliador proceda a juntada do termo da audiência designada para o dia 

12/12/2017, às 15hs30. Sem prejuízo da determinação supra, CUMPRA-SE 

o despacho do ID 11902091. Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de cumprimento provisório de sentença do ID 12600487 

deverá ser autuado em apartado, por dependência ao processo principal. 

Assim, promova o exequente as adequações necessárias para que seja o 

requerimento analisado. Após, CUMPRA-SE o despacho do ID 12447231. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011638-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AYLLA CRISTINE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL BORGES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 
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costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE WIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Para que seja necessário analisar o pedido de penhora nas 

consta do executado, necessário dar inicia a fase de cumprimento de 

sentença. Assim, considerando presentes todos os requisitos do art. 524 

do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento 

do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de 

Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001209-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MITINORI YASHIMOTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (Id 

13483583), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de Id 137336130. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados na conta indicada na referida 

petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de determinar a 

intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido de 

levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29619 Nr: 1848-35.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARIA MASSAROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA VIP LTDA, SATURNINO MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES, para 

devolução dos autos nº 1848-35.2004.811.0055, Protocolo 29619, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEMI SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 
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sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não visualizo os requisitos necessários para o deferimento da medida de 

urgência. O reclamante informa que seu nome foi inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em razão de cobrança de mensalidades após o 

trancamento da matrícula, que ocorreu no primeiro semestre do ano de 

2017. Ocorre que nenhuma prova de que tenha o reclamante formulado o 

mencionado pedido de trancamento de matrícula; nesse passo, não há 

como inferir se e quando o trancamento efetivamente ocorreu. O 

reclamante junta aos autos apenas o contrato de financiamento estudantil 

e o extrato disponibilizado pela reclamada, que além de não informarem 

sobre o trancamento de matrícula do curso informado na inicial, acusam a 

existência de débitos decorrentes de multas por utilização da biblioteca. 

Assim, não há elementos concretos para a concessão da tutela conforme 

pleiteado na inicial, pois conforme mencionado acima não há nada nos 

autos demonstrando o trancamento da matrícula e sua data. Com estas 

razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, por ora, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Recebo a petição inicial, tendo em vista que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001017-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 
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CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13614500. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001419-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO RODRIGUES NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 
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vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID13756546. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001399-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA OSTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 
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administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

13136542. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000341-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 
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orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13729422. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001177-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELTIZE ALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 
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número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13542429. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 25 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001626-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMECIANO FERREIRA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. DOMECIANO FERREIRA BRITO ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a fornecer transporte em 

UTI-MÓVEL até Cuiabá, necessário ao restabelecimento de sua saúde. 

Alega o reclamante que necessita realizar procedimento na cidade de 

Cuiabá-MT em razão de ter sofrido Infarto Agudo do Miocárdio e não foi 

fornecido o transporte pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de 

UTI-móvel. Por essas razões, fundamentado em dispositivos da 

Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, 

lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e requer, em 

razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do 

citado transporte. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e 

dos documentos a ela acostados, o reclamante sofreu um Infarto Agudo 

do Miocárdio e precisa de tratamento adequado o que só é possível 

mediante a realização de procedimento em Cuiabá-MT, solicitada ao Poder 

Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos 

financeiros suficientes para custear os procedimentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o transporte através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 
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medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante 

IMEDIATAMENTE, transporte em UTI-móvel até Cuiabá-MT, com equipe 

médica, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as 

normas administrativas de regência. Deverá a Defensoria Pública, no 

prazo de 48 horas, juntar aos autos o orçamento dos procedimentos, sob 

pena de revogação da medida ora concedida. Consigne-se que, em caso 

de eventual descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio 

de verbas públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, 

nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja 

notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias 

necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das 

providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e 

criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há 

como ser acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, se 

necessário em regime de plantão. Tangará da Serra, 25 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001623-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HAMANN SEIDLER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exequente (CPC de 2015, art. 520, I). 

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (CPC de 2015, art. 815 e ss.), sob pena de 

bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela 

específica objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95). 

Providencie-se o apensamento destes autos ao Processo nº 

1000874-24.2017.811.0055 . Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 137201 Nr: 1806-59.2017.811.0045

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SILVIO CÉSAR SCHANTZ, VIVIANE LAWISCH SCHANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA LAWISCH 

CARGNELUTTI - OAB:6394-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, determino a redistribuição do feito para alguns dos juízos 

cíveis da comarca de Lucas do Rio Verde-MT, por falta de competência da 

Diretoria do Foro em atender às pretensões do Interessado, conforme bem 

lançado parecer do Ministério Público.Caso a parte faça petição desistindo 
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do prazo recursal, remeta-se o feito imediatamente para a 

redistribuição.Intimem-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 21 de junho 

de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002390-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILISSANDRA APARECIDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002390-12.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 

REQUERENTE: ILISSANDRA APARECIDA NUNES REQUERIDO: INSS 

Intimação do advogado da parte autora acerca da pericia medica 

agendada para 27.06.2018, conforme ID 13510493, devendo informar a 

parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de junho 

de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002458-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOURADO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002458-59.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.000,00 

REQUERENTE: WANDERSON DOURADO DA CRUZ REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação da advogada da parte autora 

acerca da pericia medica agendada para 27.06.2018, conforme ID 

13839170, devendo informar a parte autora para comparecimento. Lucas 

do Rio Verde - MT, 25 de junho de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35432 Nr: 482-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDCF, RCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro como requer às fls. 71/72.

II. Expeça-se o necessário.

III. Após, nada mais sendo requerido, arquive-se nos termos da sentença.

 Lucas do Rio Verde-MT, 07 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112098 Nr: 4972-70.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAL ELÉTRICA 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lídio Freitas da Rosa - 

OAB:17587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 AUTOS DO PROCESSO Nº 4972-70.2015.811.0045 - CÓDIGO 112098.

Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c 

Lucros Cessantes” ajuizada por AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO E 

MARKETING LTDA. (TV RIO VERDE) em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas qualificadas nos 

autos, onde a parte autora, que é empresa prestadora de serviço de 

televisão aberta (programação da TV RECORD), alega, em síntese, que em 

decorrência de um “apagão” geral de energia elétrica ocorrido na região 

no dia 14/05/2015, teve dois aparelhos queimados, sendo eles: a) 

aparelho transmissor Linear Digital Mod. PC208; e b) estabilizador de 

energia elétrica Marca Beta 4000W.

 Sustenta que em razão da urgência em restabelecer a transmissão da 

programação da emissora, acionou a assistência técnica e providenciou o 

conserto dos aparelhos, que totalizou R$ 3.355,00 (três mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais), ficando a emissora fora de operação por 02 

(dois) dias até que os aparelhos fossem recuperados, o que lhe acarretou 

um prejuízo adicional (lucros cessantes) de R$ 3.580,30 (três mil e 

quinhentos e oitenta e reais e trinta centavos).

 Relata ter notificado a requerida acerca do ocorrido para fins de 

ressarcimento do valor do conserto, tendo a mesma em 29/06/2015 

agendado uma vistoria para 09/07/2015, e, após, indeferido o 

ressarcimento ao argumento de os aparelhos terem sido consertados.

 Assevera que o conserto imediato foi necessário às programações 

agendadas e comprometimento com clientes em veicular publicidades, 

conforme obrigações assumidas contratualmente.

 Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos emergentes no valor de R$ 3.355,00 (três mil, trezentos e cinquenta 

e cinco reais), lucros cessantes no valor de R$ 3.580,30 (três mil e 

quinhentos e oitenta e reais e trinta centavos), bem como danos morais em 

valor não inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

 Com a inicial vieram os documentos de f. 22/47.

A autora manifestou às f. 48/49 juntando aos autos o documento de f. 50, 

por meio do qual afirma que a requerida assumiu a existência de 

irregularidade no circuito elétrico que atende a unidade consumidora da 

autora.

 Devidamente citada, a requerida apresentou contestação e documentos 

às f. 55/73, alegando, em suma, a inexistência de nexo causal e que não 

pode ser responsabilizada pelos fatos narrados pela autora, já que esta 

providenciou o conserto dos aparelhos supostamente danificados antes 

de sua análise (excludentes de responsabilidade previstas na Resolução 

da ANEEL nº 414/2010, art. 210, parágrafo único, incisos I e II). Alega, 

ainda, que inexistem laudos que atestem sem sombra de dúvidas que a 

queima dos aparelhos fora causada pela má prestação de seus serviços. 

Afirma que não existem provas dos lucros cessantes e dos danos morais 

pleiteados, requerendo ao final a total improcedências dos pedidos iniciais.

 A autora impugnou a contestação às f. 74/79 ratificando os fundamentos 

e pedidos da petição inicial.

 Realizada audiência de instrução (f. 89/91), tomou-se o depoimento 

pessoal de representante da requerida e foram ouvidos um informante e 

uma testemunha.

 As partes apresentaram memoriais às f. 95/98 e 99.

 2. É o relatório do necessário. Passo a decidir.

Não existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais 

questões, passo a analisar a questão de fundo da demanda.

Com efeito, consabido que a responsabilidade da empresa ré, na condição 

de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, 

é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, 

respondendo pelos danos que der causa, seja por ação ou omissão, 

cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o 
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dano.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

 “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ/RS. DEZEMBRO DE 2012. PERÍODO DE 

INTERRUPÇÃO ALÉM DO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CASO 

FORTUITO E FORÇA MAIOR. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA 

CORTE LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. A Corte local concluiu não estar configurado caso 

fortuito, pois, não obstante de ter ocorrido fato natureza de grande 

impacto, não justificou a demora de restabelecimento do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, a ponto de excluir a responsabilidade da 

concessionária pelos prejuízos causados ao demandante. 2. Alterar tais 

conclusões para afirmar como configurada a excludente de 

responsabilidade caso fortuito demanda reexaminar conjunto fático 

probatório dos autos, atividade não realizável nesta via especial. 

Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no 

AREsp 1084345/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017)”

De outro lado, a concessionária de energia elétrica, por se tratar de 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem discussão a respeito de culpa, 

apenas se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos 

consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no 

fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de 

indenizar (culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior), 

tendo em vista sua obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, 

seguros e contínuos, sob pena de ter de reparar os danos causados, nos 

termos do que dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 

a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

código.”

No caso em liça, tenho que restou suficientemente demonstrado nos autos 

a ineficiência do serviço prestado pela requerida.

 A versão trazida pela parte autora mostra-se verossímil e encontra lastro 

no laudo técnico e notas fiscais acostados às f. 33/35, bem como na 

prova oral produzida em juízo (DVD à f. 91), restando suficientemente 

demonstrado o fato constitutivo do direito da autora, ou seja, o nexo entre 

a causa e efeito decorrentes da oscilação de energia e danificação dos 

aparelhos descritos na inicial.

Ouvida durante a instrução, a testemunha Delmar Seroiska, profissional 

eletrotécnico que subscreveu o laudo de f. 33, asseverou que a causa 

dos danos ocorridos nos aparelhos da parte autora foi um pico de tensão 

seguido de oscilação de energia, esclarecendo ainda que foi realizada 

vistoria/análise nas instalações internas da autora, o que também foi 

confirmado pelo informante Elsio Ivan Gomes da Silva Oliveira, funcionário 

da autora que acompanhou os fatos e estava presente quando do apagão 

elétrico ocorrido.

 O laudo/orçamento foi obtido dentro do prazo de 90 (noventa) dias, em 

observância ao artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (o evento 

deu-se em 14/05/2015 ao passo que o laudo é de 20/05/2015).

 Sob outra perspectiva, a parte ré não trouxe aos autos nenhum elemento 

de prova capaz de demonstrar a ocorrência de fato de terceiro, culpa 

exclusiva do consumidor ou força maior, a fim de comprovar as causas 

excludentes da responsabilidade objetiva.

 Ademais, contrariando a tese sustentada pela defesa, cabe observar que 

o fato de a parte autora ter providenciado o conserto dos aparelhos 

danificados não retira da concessionária de energia o dever de indenizar 

o prejuízo devidamente demonstrado no feito.

 Nesse sentido:

 “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO. 

OSCILAÇÃO NA REDE QUE PROVOCOU QUEDA DE ENERGIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS 

TERMOS DO ART. 37, § 6º, DA CF. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007127178, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 23/02/2018)”

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE DE 

ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, 

PROTOCOLO JUNTO À RÉ, LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO. 

VEROSSIMILHANÇA DO RELATO INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA RÉ, CONFORME ART. 14 DO CDC. COMPROVADO O PREJUÍZO 

PATRIMONIAL SOFRIDO, É DEVIDA A REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007249717, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

15/12/2017)”

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço e não demonstrada 

qualquer excludente de responsabilidade, ônus que recaía à requerida, 

nos termos do artigo 373, II, do CPC, deve ela ser responsabilizada pelos 

prejuízos suportados pela autora, em consonância com o artigo 37, § 6º, 

da Constituição Federal, e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do 

Consumidor.

Quanto aos danos materiais, tem-se o valor referente ao conserto dos 

aparelhos (danos emergentes) e comprovados pelas notas fiscais de f. 34 

e 35, totalizando a importância de R$ 3.355,00 (três mil e trezentos e 

cinquenta e cinco reais). Tem-se, ainda, os lucros cessantes no valor de 

R$ 3.580,30 (três mil e quinhentos e oitenta reais e trinta centavos), 

calculados sobre o relatório de faturamento da autora (f. 32) e que se 

mostram razoáveis em decorrência dos dois dias que a emissora ficou 

fora do ar em razão do apagão e queima dos aparelhos transmissor e 

estabilizador.

 No que diz respeito aos danos morais, operam-se em tais casos de forma 

in re ipsa, e, quanto ao valor a ser fixado, não tem aplicação em nosso 

país o critério da tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é 

prefixado. Predomina em nossa legislação o critério do arbitramento pelo 

juiz. Cabe ao magistrado a tarefa de, em cada caso, agindo com bom 

senso e usando da justa medida das coisas, fixar um valor razoável e 

justo para a indenização.

 Deve o juiz, pois, levar em conta critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as condições do 

ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Neste sentido vem 

decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça: REsp 

135.202-0-SP, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19.5.1998.

Se o valor arbitrado não pode ser muito elevado, de modo a evitar o 

enriquecimento ilícito, por outro lado não deve ser diminuto a ponto de se 

tornar inexpressivo e inócuo.

 Daí a necessidade de se encontrar o meio-termo ideal, o qual, no caso em 

apreço, levando-se em consideração os critérios supra referidos, bem 

como o comportamento praticado pela requerida, o grau de repulsa de sua 

conduta, o dano experimentado pela autora, reputo como suficiente e 

satisfatório ser fixado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, e, 

como consequência:

 a) CONDENO a requerida no ressarcimento à autora do valor de R$ 

3.355,00 (três mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), acrescido de 

correção monetária calculada pelo INPC, a incidir a partir do desembolso 

(20/07/2015 – notas fiscais de f. 34/35), e dos juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação 

(arts. 405, CC e 219, CPC), ambos devidos até o efetivo pagamento;

b) CONDENO a requerida no pagamento de lucros cessantes à autora, no 

valor de R$ 3.580,30 (três mil e quinhentos e oitenta reais e trinta 

centavos), acrescido de correção monetária calculada pelo INPC, a incidir 

a partir do evento danoso (14/05/2015), e dos juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação 

(arts. 405, CC e 219, CPC), ambos devidos até o efetivo pagamento;

c) CONDENO a requerida no pagamento da importância de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) à autora, relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a 

incidir a partir da data da prolação da presente sentença , e dos juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN) a contar a 

partir da citação (arts. 405, CC e 219, CPC), ambos devidos até o efetivo 

pagamento.

3.1. Pelo princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil, CONDENO a requerida no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, estes 
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fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

 3.2. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 06 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102233 Nr: 6415-90.2014.811.0045

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER LUIZ BIAZUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILVO DAGA, EUCI FATIMA DOTTO DAGA, 

RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 62/62v. transitou em julgado sem 

interposição de recurso pelas partes. ____ Ceciany Fetter Duarte Grisoste 

- Analista Judiciário

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002276-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AGUIAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO MARCOS GUZZO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002276-39.2018.8.11.0045. AUTOR: 

PAULO AGUIAR DA SILVA RÉU: ELIANDRO MARCOS GUZZO Vistos. 1. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 2. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 24/07/2018, 

às 09:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca 

. 3. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se 

o réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 

delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) 

autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 4. Cumpridas integralmente 

as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da ordem de 

serviço 1/2016-CEJUSC. 5. As partes devem comparecer no CEJUSC 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). 6. Expeça-se o necessário. 7. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 18 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002264-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. (RÉU)

I. D. F. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002264-25.2018.8.11.0045. AUTOR: 

GILSON FERMINO DE SOUZA RÉU: ISAAC DANIEL FERMINO DE SOUZA, 

DAYANNE DA SILVA Vistos. 1. Processe-se em segredo de Justiça (art. 

189, II, CPC). 2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na forma prevista 

no art. 98 e seguintes do CPC. 3. Indefiro o pedido de tutela antecipada, 

ante a ausência de prova pré-constituída da alegação de que os alimentos 

provisórios já fixados não são compatíveis com a possibilidade econômica 

do alimentante, eis que os documentos juntados à petição inicial, nesta 

fase de cognição sumária, não comprovam de pronto tal alegação, 

mormente considerando se tratar de acordo recentemente realizado, o que 

exige cautela, tendo em vista o direito do menor a pensão alimentícia 

condizente com a situação posta. 4. Trata-se de ação que tramita pelo rito 

especial da Lei nº 5.478/68, em razão do disposto em seu artigo 13. O 

valor anteriormente estabelecido, vigorará durante o transcorrer deste 

processo, até que nele seja eventualmente alterado. 5. Observando os 

prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 24/07/2018, às 09:00 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 6. Intime-se o autor na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 7. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 8. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 9. Expeçam-se ofícios requisitórios 

de informações acerca do ganho mensal das partes, se requeridos ou, 

ainda que não requeridos, se indicado na inicial algum empregador fixo. 

10. Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. 12. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de junho de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004238-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004238-34.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSEFA DA SILVA BATISTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL “Vistos etc. 1. Josefa da Silva Batista, 

qualificado(a) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando a concessão de 

aposentadoria por idade rural, alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. Informa que possui mais de 55 (cinquenta e 

cinco) anos e que sempre trabalhou na atividade rural. Instruiu a exordial 

com documentos. Citado, o requerido apresentou contestação (ID 

10637071), onde preliminarmente foi alegada a prescrição, e no mérito 

restou alegado que a requerente não comprovou o exercício da atividade 

agrícola, bem como de que deve estar no campo quando atingir o requisito 

etário. Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial. A 

parte autora apresentou impugnação (ID 11333748), onde alega que 

preenche todos os requisitos para aquisição do benefício, sendo que sua 

condição de trabalhador rural está comprovada através de documentos. 

Pugna ao final pela procedência dos pedidos. Durante a presente 
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audiência de instrução e julgamento foi(ram) duas testemunha(s) por ela 

arrolada(s). Em debates, a parte autora pleiteou pelo reconhecimento da 

aposentadoria por idade à autora, tendo a autarquia ré permanecido 

silente, ante a ausência ao presente ato, a despeito de intimada. 2. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Não merece acolhida a 

prefacial de prescrição, pois consoante assente entendimento 

jurisprudencial, em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a 

prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente as prestações 

vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, 

consoante os termos do enunciado da Súmula n. 85/STJ. Senão vejamos a 

jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR 

RURAL. VIÚVA. CONDIÇÃO RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TRF/1ª REGIÃO, 

SÚMULA 27. STJ, SÚMULA 149. LEI Nº 8.213/91, ART. 55, § 3º. JUROS DE 

MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em se tratando de benefícios de 

natureza previdenciária, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas 

somente as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento da ação, consoante os termos do enunciado da Súmula n. 

85/STJ (TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1148825/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 10.06.96, p. 

38858; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1428836/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 27.02.97, p. 

10173; TRF1 - Segunda Turma, AG nº 1014020/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 24.03.97, p. 

17227; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1193586/MG, Relator 

Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, in DJ de 20.05.99, p. 24; 

TRF1 - Primeira Turma, AC nº 1228831/DF, Relator Desembargador Federal 

Carlos Olavo, in DJ de 16.11.99, p. 45). 2. O benefício previdenciário de 

pensão por morte, previsto nos artigos 18, inciso II, alínea "a", e 74 da Lei 

8.213/91, é devido aos dependentes do segurado, desde que comprovada 

a dependência econômica, excluindo-se a esposa ou companheira de tal 

comprovação, ao se admitir a presunção de tal condição em seu artigo 16, 

inciso I, § 4º, da referida lei. 3. Comprovado nos autos a condição de viúva 

do falecido e a prestação de serviços rurais por ele até o seu falecimento, 

tem ela direito à pensão por morte, juntamente com os seus filhos menores 

de 21 anos, cujo benefício deve ter início a partir do requerimento 

administrativo (01.06.1994 - fl. 18 - art. 74, II, da Lei 8.213/91), eis que a 

postulação judicial ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no artigo 74, 

I, da Lei 8.213/91, ressalvando-se as parcelas que antecedem os cinco 

anos anteriores à data da propositura da ação (Súmula 85/STJ). Assim, 

tendo a presente ação sido ajuizada a 12.02.2001, estão prescritas as 

parcelas anteriores a 12.02.1996. 4. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 

6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas nos 148 do S.T.J. 

e 19 do T.R.F. 1ª Região). 5. Os juros de mora, fixados no percentual de 

1,0% ao mês, devem incidir sobre as prestações vencidas a partir da 

citação e, daí em diante, sobre as que se vencerem até o efetivo 

pagamento, conforme disposto na Súmula 204 do STJ e Precedente TRF - 

1ª Região AC 2003.01.99.010913-0/MG, DJ de 19/01/2007. 6. Os 

honorários advocatícios, em face da singeleza da causa, ficam reduzidos 

para o mínimo legal de 10% (dez por cento), consoante os critérios 

constantes do art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do C.P.C. e devem incidir 

sobre as prestações vencidas, até a data da sentença recorrida, devendo 

ser excluídas da base de cálculos as prestações vencidas após essa 

data (Súmula 111 do STJ). 7. Recurso de apelação da autora que se dá 

provimento. Apelação do INSS e Reexame necessário parcialmente 

providos. (AC 2003.01.99.010971-0/MG, Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, Relator Carlos Moreira Alves, Segunda Turma, 13/11/2008 e-DJF1 

p.278) Rejeito, portanto, esta preliminar. 2.2 Suprida a análise da 

prescrição, passa-se ao mérito da questão. A concessão da 

aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 

do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que o autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos (ID 10397111 p. 13). Por outro lado, exige o 

artigo 143 da Lei nº. 8.213/91[1] a comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício. Como o presente requerimento foi formulado após o 

ano de 2011, cumpre a postulante comprovar o exercício da atividade rural 

nos 180 meses anteriores, conforme estabelece a tabela constante do 

artigo 142 da mesma Lei. É o que se vê dos autos. As testemunhas 

ouvidas em juízo neste ato confirmaram que a autora sempre trabalhou na 

atividade rurícola. A testemunha Terezinha Olivia informou que conhece a 

autora há 20 (vinte) anos, sendo que quando conheceu a autora esta 

morava num sítio em Terra Nova, residindo nesta localidade até o ano de 

2012, quando passou a residir na Comunidade de São Cristóvão (Fazenda 

Capuaba). A testemunha Luiz Gonzaga informou que conhece a autora 

desde o ano de 1984, sendo que a mesma até o ano de 2012 residiu em 

Terra Nova, onde exercia atividade rurícola, quando se mudou para a 

Comunidade São Cristóvão, onde continuou a exercer o labor agrícola, 

vindo a residir na cidade no ano de 2014, com o falecimento da filha (o que 

se confirma pela certidão de óbito juntada – id. 10397111 - Pág. 19), 

quando já havia atingido o requisito etário para fazer jus ao benefício, 

portanto, preenchendo a exigência legal da comprovação do exercício de 

atividade rural durante os 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento do benefício. Não bastasse isso, vislumbra-se dos 

documentos que acompanharam a inicial a veracidade da(s) prova(s) 

testemunhal(is) ora colhida(s), sendo eles: certidão de nascimento da 

autora informando que seus pais eram lavradores (ID 10397111, p. 16), 

certidão de casamento onde consta que esposo da requerente era 

lavrador (ID 10397111 p. 17); certidão de nascimento da filha da 

requerente informando que o genitor trabalhava na atividade rural (ID 

10397111 p. 18); certidão de óbito da filha da requerente em 2014 

indicando endereço rural (ID 10397111 p. 19); bem como, especialmente, a 

prova oral aponta que a mesmo sempre trabalhou na roça. Portanto, resta 

preenchido o requisito do início de prova material. O fato de a requerente 

não ter trazido para os autos os demais documentos relacionados no 

artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não constitui óbice à concessão do 

benefício pretendido, pois, hodiernamente, até mesmo os trabalhadores do 

meio urbano são compelidos, pela necessidade econômica e pelo 

desemprego, ao exercício de atividades informais, sem registro em 

carteira ou qualquer outra formalidade. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O 

EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o 

fim de condenar o requerido no pagamento à autora do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º salário, 

devido a partir da data do requerimento administrativo (10/02/2017 – Id. 

10397111, p. 15). Por estarem presentes os requisitos da prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem 

como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que 

se trata de verba de caráter alimentício, urgente por natureza, concedo 

ainda tutela antecipada para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de trinta 

(30) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$. 

100,00 (cem reais), a ser revertida em prol da parte autora. 3.2. As 

prestações em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança[2]. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por cento 

(10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, 

conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº. 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, 
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salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se tratar 

de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) salários 

mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o 

trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, ao 

arquivo. 3.7. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. 

Presentes intimados. Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome 

do(a) segurado(a): Josefa da Silva Batista; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) data de início 

do benefício – DIB: 10/02/2017 (data do requerimento administrativo – Id. 

10397111 p. 15); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) período a ser 

considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao requerimento 

do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

(trinta) dias.” LUCAS DO RIO VERDE, 16 de maio de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001784-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO SOCORRO DA SILVA OAB - MT8186/B (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

ISABELLA CRISTINA DIAS PENA - ME (REQUERIDO)

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO AUTOR, PARA QUE PROVIDENCIEM A 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONFECCIONADO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001972-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIACOMINI VEICULOS - EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEZIO RODRIGUES DA SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001972-74.2017.8.11.0045. AUTOR: 

GIACOMINI VEICULOS - EIRELI - ME RÉU: ELEZIO RODRIGUES DA SILVA - 

ME Vistos. 1. O autor deverá cumprir o deliberado retro, indicando o 

endereço eletrônico das partes. Também deverá externar seus pleitos por 

petição, e não em frases soltas, como registrado no id. num. 11508168, p. 

1. 2. Tendo em vista que o requerido, apesar de devidamente citado, não 

apresentou embargos à ação monitória, nem efetuou o pagamento, tem-se 

por constituído o título executivo judicial, independente de qualquer 

formalidade. Procedam-se às retificações necessárias. 3. Por se tratar de 

título executivo judicial que se pretende o pagamento de quantia certa, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, acostar ao feito 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, atentando-se para 

exigências do artigo 524 do CPC. 4. Cumprido o item retro, intime-se o 

executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 

dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. 5. Efetuado o 

pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante (art. 523, § 2º, CPC). 6. Não efetuado o pagamento, autorizo a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas nas contas ou 

aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na 

execução, o que deverá ser efetivado por meio de penhora on line, via 

BACENJUD. 6.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) 

acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. 6.2. 

Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo. 7. Transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, iniciar-se-á, independentemente de nova intimação, o prazo de 

15 dias para que o executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), 

podendo a parte exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição 

de certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. 8. Ao 

final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, intime-se o 

credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito. 9. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de maio de 2018. GLEIDSON 

DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000763-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EMBARGANTE)

JOAO LUIZ BASSO (EMBARGANTE)

PRICILA BASSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000763-70.2017.8.11.0045. Partes do 

processo: Parte Autora: EMBARGANTE: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA 

TERESINHA BASSO, PRICILA BASSO Parte Ré: EMBARGADO: SYNGENTA 

PROTECAO DE CULTIVOS LTDA Vistos. 1. A gratuidade da justiça não 

deve ser admitida na hipótese em tela, já que não restou suficientemente 

demonstrada a impossibilidade do(a)(s) autor(a)(es) em suportar as 

despesas processuais. Com efeito, compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, principalmente da dicção da petição inicial e 

documentos, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a 

capacidade de demonstrar que a(o) requerente não se enquadra no 

conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das 

custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada(o) do acesso do 

acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

unidade familiar. No caso, a declaração de imposto de renda acostada no 

id. 5020334, aponta nas páginas 6/8 e p.10 diversas áreas de terras 

rurais em exploração pela parte embargante, indicando receita bruta 

superior a 3 (três) milhões de reais, além de quantia expressiva em moeda 

corrente, o que também é anotado na declaração de id. 5020338, p. 2 

(disponibilidade de R$ 125.000,00), incompatível com a alegação de 

miserabilidade, o que afasta o quadro de hipossuficiência traçado pela 

legislação de regência. 2. Assim, indefiro o pedido de Justiça Gratuita 

veiculado. 3. Intime-se, portanto, a autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob 

pena de extinção e arquivamento, consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, 

parágrafo único, do CPC. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 8 de maio de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002042-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CELLA (EXECUTADO)

ADELINA ANDRADE CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002042-28.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 149.080,35; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[MULTA DE 10%]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: FIAGRIL Parte Ré: EXECUTADO: EVANDRO CELLA, 

ADELINA ANDRADE CORTES Vistos. 1. Os pretensos embargantes 

deverão promover a distribuição correta dos embargos, por se tratar de 

ação autônoma, cujos requisitos próprios encontram-se estampados no 

CPC. Portanto, intimem-se-os para as providências, inclusive observando 

todos os requisitos processuais da referida ação (peças essenciais etc), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 380 de 909



devendo o mesmo permanecer associado à presente execução. 2. Às 

providências. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de maio de 2018. GLEIDSON DE 

OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004338-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETTI BELLE (EMBARGANTE)

SILVIA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004338-86.2017.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 51.822,96; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/

[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: DONIZETTI BELLE, SILVIA 

CRISTINA DOS SANTOS AMARAL Parte Ré: EMBARGADO: FIAGRIL 

Vistos. 1. Os embargantes pretendem a declaração do excesso de 

execução no montante de 21.090,72 sacas de soja. Além disso, requer 

repetição de indébito. O valor da causa, portanto, deverá se ater à 

pretensão econômica almejada, designadamente ao valor que se pretende 

expurgar do feito executório acrescido do valor que se pretende repetir. 2. 

Assim, intimem-se os embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o valor da causa e recolher a diferença das custas, 

considerando em seu cálculo o valor da saca conforme valor conferido na 

ação de execução, ou seja, R$ 53,00/saca, tudo sob pena de extinção e 

arquivamento. 3. Registro, ainda, que qualquer manifestação deverá se 

dar pelo correspondente peticionamento, bem como com a correspondente 

guia, evitando-se a juntada de documentos isolados, como id num. 

12406158. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 02 de maio 

de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021861-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON CHORE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1021861-26.2017.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INADIMPLEMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIVELTON 

CHORE LEITE Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

1. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de 

Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, 

ajuizada por ERIVELTON CHORÉ LEITE em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A (VIVO), aduzindo, em síntese, que o(a) requerido(a) promoveu 

indevidamente a inscrição de seu CPF em cadastros de proteção ao 

crédito (SPC e SERASA), eis que desconhece a dívida apontada. Requer a 

concessão de liminar visando a retirada de seu nome do rol de maus 

pagadores, e, ao final, postula pela declaração da inexistência de débito e 

condenação do(a) requerido(a) ao pagamento de indenização por danos 

morais em valor a ser arbitrado pelo juízo. Com a inicial vieram os 

documentos. Distribuída a demanda, foi designada audiência de 

conciliação (Id. 9275841), a qual resultou inexitosa (Id. 10133971). O(a) 

requerido(a) apresentou contestação (Id. 10198492), alegando a 

existência de relação jurídica com a parte autora, e que o débito 

negativado é devido, não havendo qualquer ato ilícito. Sustenta, ainda, que 

os fatos narrados não constituem danos morais. Requer a total 

improcedência da demanda. Juntou os documentos. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação (Id. 12057710) rechaçando os 

argumentos apresentados pela requerida. A decisão Id. 12074750 

declinou a competência de julgamento do feito para a Comarca de Lucas 

do Rio Verde. A requerida (Id. 12683142) e a requerente (Id. 12694958) 

informaram não possuir interesse na produção de provas. 2. É o relatório 

do necessário. Fundamento. Decido. Primeiramente, impende-se registrar 

que a presente demanda comporta o julgamento antecipado, eis por que 

incide, na espécie, o disposto no comando do art. 355, inciso I do CPC. 

Observa-se que os ditames processuais foram observados não existindo 

quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentadas tais questões e superada tal etapa, passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Verifica-se que a pretensão autoral se 

pauta em possíveis danos morais decorrentes de registro desabonador 

em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida inexistente. Todavia, 

da análise das alegações e documentos trazidos com a defesa é possível 

divisar que, ao contrário do alegado pelo(a) autor(a), este(a) possuiu 

relação contratual válida com a empresa requerida. Verifica-se nas telas 

sistêmicas juntadas nos documentos Id. 10198492 p. 7/9, a demonstração 

que o requerente era titular de um terminal móvel (nº 65 99916-3726), que 

se encontrava ativo no período de 08 a 11/2012. Ademais, na tela juntada 

no documento Id. 10198492 p. 7 consta o exato endereço apontado na 

exordial (Rua Bergamo, 3086). Outrossim a requerida apresentou todas as 

ligações efetuadas pelo requerente no período em que a linha móvel 

esteve ativa, demonstrando que o requerente usufruiu dos serviços 

prestados pela requerida (Id. 10198497). Frise-se que a parte autora não 

logrou êxito em refutar a farta documentação juntada pela parte requerida, 

não colacionando nenhuma prova ou sequer discorrendo sobre eventual 

pretensão de desconstruir a robusta prova trazida pelo requerido. E ao 

autor incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito, mormente em 

situação como a presente, em que o requerido colaciona prova da 

existência de fato extintivo do direito do autor. E não se diga que a 

inversão do ônus seja medida imperiosa, porquanto não preenchidos, no 

caso, os requisitos legais para tanto. Assim, considerando a comprovada 

a existência do débito e o direito do(a) requerido(a) de apontar o nome 

do(a) requerente no registro de proteção ao crédito, a improcedência do 

pedido é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos vertidos na inicial. 3.1. Com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento de custas judiciais 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, ficando tais verbas suspensas pelo prazo de 

05 (cinco) anos em razão da gratuidade de justiça. 3.2. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de abril de 

2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002327-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUART LTDA (REQUERENTE)

METAL NOBRE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EMELAU JUNIOR OAB - MT0020226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002327-21.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: CONSTRUART LTDA, METAL NOBRE LTDA REQUERIDO: 

HAMILTON DE MELO Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência da 

ação. Não houve, ainda, contestação nos autos. 2. ASSIM, nos termos e 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a 

desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do 

artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a 

desistência ocorreu sem o ingresso nos autos do advogado do executado 

(STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 93/199, 113/137, 

JTA 45/177). 4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 15 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024085-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1024085-34.2017.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INADIMPLEMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IARA 

SOARES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE 

S/A (OI) Vistos. 1. Manifeste-se a parte autora acerca da contestação e 

documentos no prazo de 15 dias. 2. Após, intimem-se as partes para, em 

05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência. 3. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001062-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR ODONTOLOGIA S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDALIA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004008-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004008-89.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE 

LOURENCO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. 1. Ante o decurso do prazo para comprovação da condição de 

necessitado, fixo o prazo de 10 dias para o recolhimento das custas 

iniciais, bem como atendimento à emenda retro, sob pena de extinção. 

LUCAS DO RIO VERDE, 16 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001476-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES DUARTE TEIXEIRA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS 

ESPECIFICAREM NOS AUTOS AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, 

JUSTIFICANDO-AS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004420-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CATIULI ZAATREH CENTURION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005039-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

(IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE, PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BERTOLDO SANDRI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, PARA JUNTE 

AOS AUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DE MANDADO. VALOR R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001734-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS PEDRO CAMPIGOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005131-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - RO4269 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003720-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. U. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 382 de 909



Processo Número: 1000911-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO GERMANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000867-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA FLORIANO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, IMPULSIONAR O FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001947-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MARTINS DOS SANTOS ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência para o dia 24/07/2018 às 13:30h no Cejusc deste Juizo. LUCAS 

DO RIO VERDE, 22 de junho de 2018. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001947-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MARTINS DOS SANTOS ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000882-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA CANDIDA DE RESENDE COSTA (AUTOR)

PEDRO DORNEL DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE BARBOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência para o dia 31/07/2018 às 17:00h no Cejusc deste Juizo.. LUCAS 

DO RIO VERDE, 22 de junho de 2018. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003875-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003875-47.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Ante o decurso do prazo para comprovação da condição de 

necessitado, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Fixo o prazo de 10 

dias para o recolhimento das custas iniciais, bem como atendimento à 

emenda retro, sob pena de extinção. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de maio 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002461-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI (RÉU)

MARIO BENARDELI & CIA LTDA - ME (RÉU)

JOSIVALTER DE OLIVEIRA CAMPOS (RÉU)

CLEONICE MARGATTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROSANGELA SCARPARO OAB - 022.226.289-38 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002461-48.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 220.941,82; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PERDAS E DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BRUNA POZZAN Parte Ré: RÉU: JOSIVALTER DE OLIVEIRA CAMPOS, 

CLEONICE MARGATTO, MARIO BENARDELI, MARIO BENARDELI & CIA 

LTDA - ME Vistos. 1. Manifeste-se a parte autora acerca da citação da 

requerida CLEONICE MARGATTO, no prazo de 15 dias. 2. Após, 

expeça-se o necessário para citação. 3. Apresentada resposta, intime-se 

para eventual réplica, bem como, em seguida, para especificação de 

provas, se o caso, como de praxe. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 2 de maio de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002496-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BASSO (EMBARGANTE)

PRICILA BASSO (EMBARGANTE)

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002496-71.2017.8.11.0045. 

EMBARGANTE: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO, 

PRICILA BASSO EMBARGADO: SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE 

DIREITOS CREDITORIOS S.A. Vistos etc. 1. A parte autora foi intimada a 

juntar ao feito as primeiras quatro parcelas vencidas das custas judiciais a 

qual parcelou após interpor recurso ao indeferimento da justiça gratuita 

(Num. 8858074), gerando a obrigação de fazer (pagar) após a referida 

decisão (Num. 10274389 – Pág 1/6). Conforme se extrai da petição de ID 
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Num. 12308104, não fora pago até o momento nenhuma das parcelas 

vencidas, não obstante tenha decorrido vários meses desde que impelida 

sua obrigação. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o 

artigo 290, “caput”, do CPC, que será cancelada a distribuição do feito se 

a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Ainda, o artigo 

290, “caput”, do CPC, esclarece que será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. É o 

caso dos autos, uma vez que a despeito de intimada, a parte autora não 

tomou as respectivas providências. Neste sentido: "Apelação Cível. Não 

recolhimento de custas iniciais. Falta de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação pessoal. 

Desnecessidade. 1. O recolhimento das custas processuais é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, a determinação para o recolhimento das custas, se não 

cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo (CPC 267 

IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte no caso de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor". (TJDF, 

APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, relator(a): Sérgio Rocha, 

julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, DJ - e pág. 91). 

"Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Não 

pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 267, iv, do 

CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

o pagamento das custas processuais se traduz em pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, levando o 

descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à aplicação do 

disposto no artigo 485, IV, do CPC. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

nos artigos 290 c/c 330, IV c/c 485, IV, ambos do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito e, por 

consequência, determino o cancelamento da distribuição. 4. Certificado o 

trânsito em julgado, às providências para efetivação do cancelamento 

dantes determinado. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 22 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000520-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PAULO BILIBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000520-92.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MILTON PAULO BILIBIO REQUERIDO: LEONAN SOUZA E 

SILVA - ME Vistos. 1. A gratuidade da justiça não deve ser admitida na 

hipótese em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a 

impossibilidade do(a)(s) autor(a)(es) em suportar as despesas 

processuais. Com efeito, compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, principalmente da dicção da petição inicial, deflui-se que 

subsistem vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar que 

a(o) requerente não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade 

e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no estado 

potencial, ser privada(o) do acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. Se assim não o fosse, 

teria a parte autora promovido prova efetiva de sua miserabilidade 

processual, a fim de afastar tais indícios, o que, de fato, não ocorreu, 

ainda que intimada para tanto. De efeito, da análise da movimentação anual 

bruta do autor em sua declaração extrai quantia superior a um milhão, além 

de constar em seu nome, em pesquisa junto ao RENAJUD, um Volvo FH 12 

380 4x2. O contexto demonstra a capacidade para adimplemento das 

custas iniciais. 2. Assim, indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. 3. 

Intime-se, portanto, a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de extinção e 

arquivamento. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de 

maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001835-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003615-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA HELDT GRUHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003615-67.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DALILA 

HELDT GRUHN REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Ante o 

decurso do prazo para comprovação da condição de necessitado, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Fixo o prazo de 10 dias para o 

recolhimento das custas iniciais, bem como atendimento à emenda retro, 

sob pena de extinção. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de maio de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002055-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY EVANGELISTA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002055-90.2017.8.11.0045. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARLY EVANGELISTA DE MELO 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência. 2. Ato contínuo, 
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concluso para saneamento e organização do processo, não se excluindo 

possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 8 de maio de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002485-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002485-42.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SILVANA BATISTA DA SILVA Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de 

desistência da ação. Não houve, ainda, contestação nos autos. 2. ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes 

do artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento das 

custas e despesas processuais. 4. Certificado o trânsito em julgado, às 

providências para o pagamento das custas e, arquive-se, após baixas e 

anotações de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 19 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001282-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO BARSAGLINI JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001282-45.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WILSON ROBERTO BARSAGLINI JUNIOR Vistos etc. 1. 

Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, 

contestação nos autos. 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por 

corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e 

já que devida, nos moldes do artigo 90 do CPC, condeno a parte que 

desistiu ao pagamento das custas e despesas processuais. 4. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

19 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001716-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001716-34.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: PAULO CESAR SILVA DE ALMEIDA Vistos etc. 1. Cuida-se 

de pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, contestação nos 

autos. 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos 

moldes do artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento 

das custas e despesas processuais. 4. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de junho 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002563-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CIRURGICA SAO JOSE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA SOUZA BRANDAO OAB - SP204298 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002563-36.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: CIRURGICA SAO JOSE LTDA EXECUTADO: FUNDACAO 

LUVERDENSE DE SAUDE Vistos etc. 1. Tendo em vista que a parte 

exequente noticiou o adimplemento integral da avença (ID Num. 10347475), 

nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo extinto com 

resolução do mérito o processo executivo. 2. Custas pelo exequente. Sem 

honorários, haja vista que o executado não foi citado. 3. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. 4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de junho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000002-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRAUFORT PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA, 

VISANDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CUMPRIMENTO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO. VALOR R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLEDOALDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SILVA MATTIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000533-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIELLE NEVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR 

CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15768 Nr: 1699-35.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMPOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ AMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:

 Vistos.

1. Os embargos aviados foram inacolhidos na presente data, no caso, não 

há que se falar em efeito suspensivo do referido instrumento.

 2. Assim, preclusa a presente decisão, expeça-se alvará dos valores 

bloqueados às f. 133/136 em favor da parte exequente, atentando-se para 

a conta indicada à f. 147.

3. Expeça-se o necessário para a inclusão dos executados nos cadastros 

de inadimplentes, devendo o exequente tomar as medidas necessárias 

para cancelamento imediato das inscrições efetuadas em caso de 

pagamento, garantia da execução ou extinção da mesma. (CPC, art. 782, §

§ 3º e 4º)

4. Sem prejuízo das deliberações supra, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação de bens do(a) devedor(a) suficientes para o pagamento da 

integralidade do débito. Formalizada a penhora, intime-se o executado nos 

termos do artigo 841 do CPC.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 97664 Nr: 4062-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIZ AMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMPOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente 

o pedido contido na inicial dos presentes embargos do devedor movidos 

por Gerson Luiz Ames em face de Kampos Tecnologia em informática 

ltda.3.1. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, condeno a parte autora/embargante no 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa. 3.2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 17375 Nr: 2363-66.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. AGROP. LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MEDEIROS, COMERCIAL DE CEREAIS 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORRÊA 

JUNIOR - OAB:MT/3076-A, TÂNIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:MT/3076-A

 Intimação do patrono do exequente, para que impulsione os autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39147 Nr: 4172-18.2010.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA CRISTINA CRIVELIN JORRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA 

SOLIMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Initmação da parte requerida para no prazo de 10 dias manifestar-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118778 Nr: 8816-28.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte requerida para no prazo legal apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118769 Nr: 8807-66.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Intimação da requerida:"Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118501 Nr: 8697-67.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Initmação da parte requerida, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102170 Nr: 6360-42.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Initmação da parte autora para que recolha a guia para utilização de selo 

de autenticidade de certidão(com buscas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99693 Nr: 5709-10.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

laudo pericial aportado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34523 Nr: 15-02.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT/10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora, para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista a certidão negativa de fls. 114 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107704 Nr: 2692-29.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELENE FARIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação do autor:"5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente qualquer 

manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as partes para, 

em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 647 Nr: 2269-55.2004.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLRVL-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN - OAB:3.726

 Intimação do autor para que, impulsione o feito requerendo o que entender 

de direito.Prazo de 10 dias, sob pena de intimação diretamente a autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104514 Nr: 1035-52.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON MORAES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN, 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO ( SCPC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Initmação do advogado da parte autora para que no prazo legal apresente 

impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104223 Nr: 903-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILSON GADELHA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito no prazo de 10 dias, 

sob pena de intimação diretamente a autora.

Citação

Citação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001784-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO SOCORRO DA SILVA OAB - MT8186/B (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

ISABELLA CRISTINA DIAS PENA - ME (REQUERIDO)

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Expedido por ordem 

do(a) MM. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Dados do 

processo: Processo: 1001784-18.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 

130.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ARRESTO (178)/[LIMINAR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALE FORMOSO DISTRIBUICAO 

LTDA Parte Ré: REQUERIDO: ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME e 

ISABELLA CRISTINA DIAS PENA - ME Finalidade: CITAÇÃO ACERCA DOS 

TERMOS DA AÇÃO E PARA RESPOSTA NO PRAZO LEGAL, CONFORME 

DECISÃO TRANSCRITA. Resumo da Inicial: (...).dos fatos: Atualmente a ré 

detém um saldo devedor junto a autora no montante de R$ 108.159,02 

(cento e oito mil, centos e cinquenta e nove reais e dois centavos), 

representados por cheques e duplicatas, oriundas de transações 

comerciais, sendo que R$ 53.849,02 já encontram-se vencidos. Ocorre 

que na semana passada a autora tomou conhecimento de que a ré de 

forma irresponsável estaria liquidando toso sos seus produtos, com 

valores abaixo do preço de custo, situação atípica para quem está 

endividado. Ato contínuo, o Gerente Comercial da autora, deslocou-se 

para o estabelecimento comercial da ré em Lucas do Rio Verde MT e, em 

pleno horário de pico, surpreendeu ao encontrar todos os supermercados 

fechados. Ainda encontram-se dentos dos estabelecimentos da r´, 

algumas mercadorias e instalções, todavia, o mesmo Gerente Comercial da 

Autora, tomou o conhecimento de que já estaria alienando-os estes bens. 

Caso não ocorra o impedimento dessa dilapidação patrimonial, restará 

infrutífera o cumprimento da obrigação pela devedora, eis que não possui 

sequer um imóvel em seu nome, conforme buscas realizadas no sistema 

integralizado da AgroregMT. A autora anexa aos autos extratos do Serasa 

e SCPC, que trazem a realidade do passivo que recai sobre a Ré, estando 

em R$ 233.873,00, frente a um capital de apenas R$ 150.000,00. Assim, 

por tudo o que fora relatado, não restam alternativas senão a propositura 

da presente demanda. (...) .Pretende provar o alegado por meio de prova 

documental, testemunhas e demais de meios de provas em direito 

admitidas. Dá-se a causa o valor de R$ 130.000,00. Nestes termos, pede 

deferimento. Lucas do Rio Verde, 03 de agosto de 2016. Bruno Thiago de 

Abreu Balata-OAB/MT 15 353. Despacho/Decisão: Vistos. 1. Trata-se de 

“Tutela cautelar requerida em caráter antecedente”, ajuizada pelo(a) 
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autor(a) em face do(a) requerido(a), ambos qualificados, aduzindo, em 

síntese, que a parte requerida detém um saldo devedor junto à requerente 

representado por cheques e duplicatas oriundos de transações 

comerciais que já se encontram vencidos.Verbera que ingressará com 

ação de execução de título extrajudicial. Juntou documentos. 2. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela cautelar em caráter 

antecedente, regida pelo art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil, 

exige (a) indicação da lide principal e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar (elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do direito está satisfatoriamente evidenciada nos 

documentos anexados ao pedido inicial, que apontam existência de dívida 

vencida e não paga, consoante se extrai das notas fiscais, duplicata e 

cheques de num 1638708 e 1638710.Igualmente, o relatório de 

comportamento em negócio acostado ao feito (num 1638723) aponta para 

um alto risco de que o inadimplemento se perdure, já havendo, inclusive, 

vários apontamentos recentes de protestos e dívidas vencidas, a conferir 

lastro ao propalado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Presentes os requisitos legais, o deferimento da medida cautelar é de 

rigor. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 297, 305 e 536, §1, todos 

do CPC, defiro a tutela cautelar de arresto de bens do devedor, inclusive 

os já indicados, tantos quantos bastem para garantir o êxito da execução 

por quantia certa, não podendo, porém, ser arrestados bens 

impenhoráveis. 3.1. Antes da expedição do mandado de arresto, 

determino que se tome por termo caução, a ser oferecida no prazo de 

quarenta e oito (48) horas, ficando o autor nomeado depositário fiel dos 

bens dados em garantia, sob as penas da lei. Assinado o termo, 

expeça-se o mandado de constrição. 4. Por se tratar de mercadorias 

perecíveis, caso as mesmas não sejam comercializadas dentro dos 

respectivos prazos de validade poderão tornar a medida de arresto 

totalmente inútil, razão pela qual, forte no artigo 852, I, autorizo a alienação 

antecipada dos bens arrestados (se perecíveis), com o consequente 

depósito das quantias em juízo, já que a finalidade da medida é garantir 

futura execução e não a satisfação imediata do alegado crédito do autor. 

Nesse sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - 

ARRESTO - VENDA ANTECIPADA - BENS PERECÍVEIS - DEPÓSITO DO 

VALOR EM JUÍZO - CONVENIÊNCIA E LEGALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A Lei Adjetiva Civil possibilita ao Juiz determinar a venda 

antecipada de bens litigiosos perecíveis, com o depósito dos valores no 

Juízo, de forma a resguardar o patrimônio das próprias partes. (AI 

4153/2002, DES. LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2002, Publicado no DJE 03/09/2002. Processo: AI 

00041533120028110000 4153/2002. Relator(a): DES. LICINIO CARPINELLI 

STEFANI Julgamento:12/08/2002. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL Publicação: 03/09/2002 5. Cite-se o requerido, nos termos do artigo 

306 do CPC, fazendo constar no mandado que não sendo contestado o 

pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

requerente (CPC, arts. 307). Prazo para contestação: 05 (cinco) dias. 6. 

Intimem-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, BSGL, digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de junho de 2018. BELQUES 

SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CLAMIR KROTH (RÉU)

 

Processo n.º 1002328-69.2017.8.11.0045. Indefiro o pedido de vista dos 

autos (evento nº 10362136), pois se trata de processo eletrônico, em que 

o advogado deve acessar o processo via Sistema PJe. Com lastro no teor 

do art. 695 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, que deverá realizar audiência de conciliação/mediação para 

o dia 15 de agosto de 2018, às 09h30min. Intime-se a requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 

de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26193 Nr: 233-98.2008.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 233-98.2008.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício de citação, pois o oficial de justiça não realizou o 

cumprimento da diligência em todos os referenciais de endereço indicados 

no mandado judicial (fls. 154/156 e 162/163), DETERMINO que se 

desentranhe o mandado de citação para que o oficial de justiça que 

cumpriu a diligência empreenda esforços com a finalidade de localizar o 

réu no logradouro da Rua Anapolis. Após, venham conclusos para 

sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98847 Nr: 5065-67.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINO JOSE WESTARP MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Processo n.º 5065-67.2014.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 86972 Nr: 774-58.2013.811.0045

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY APARECIDA ALVES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 774-58.2013.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34451 Nr: 4205-42.2009.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO OLAVO PIVETTA, DIRCEU CAMILO 

COSMA, NADIA PRIESTER, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, NILSON 

MOREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA MANFRIN DE MELO, PARANÁ 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, VALDIR MIQUELIN, CESAR FÉLIX 

VALIENTE BENITEZ ME, MORAGA & MORAGA LTDA, SANDRA REGINA 

PETTERSON MORAGA-ME, SILVIO CRESPI DE OLIVEIRA, ADELAR 

MACHADO, MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA, ELISEU SÁVIO DINIZ, 

NADIR HELENA DE CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO 

BALIZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, CASSIUS ZANCANELLA - OAB:9765-B/MT, EDUARDO 

FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, Eustaquio Inacio de Noronha Neto - OAB:12548, 

FABIAN FEGURI - OAB:16739, FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23948/O, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:MT/19.820, 

NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, Patrick Sharon - OAB:MT/14.712, 

valber da silva mello - OAB:8.927, VALBER DA SILVA MELO - 

OAB:8927/MT, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Processo n.º 4205-42.2009.8.11.0045.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119581 Nr: 329-35.2016.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANMAR LORENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial 

por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra Jeanmar 

Lorensi, para o fim de:a) DECLARAR consolidado em mãos da instituição 

financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na petição 

inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 

911/1969;b) com fundamento no conteúdo normativo do art. 2.º ‘caput’ do 

Decreto-lei n.º 911/1969 c/c art. 550, § 5.º do Código de Processo Civil, 

CONDENAR a empresa requerente a concretizar a prestação de contas, 

na forma mercantil, da venda do veículo, objeto da busca e apreensão, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as 

contas que o réu apresentar;c) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com 

esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO o requerido no pagamento de custas judiciais e honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% 

sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido 

por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que 

o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86858 Nr: 656-82.2013.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 656-82.2013.8.11.0045.

Este magistrado tem o hábito de ler e, de fato, realmente realizou a leitura 

das peças do processo e tem conhecimento de que as respostas aos 

ofícios expedidos com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do réu exigem a indicação do numero de inscrição no cadastro de 

pessoas físicas. Esta conclusão já tinha sido exteriorizada, por este juiz, 

quando da prolação das decisões/despachos arquivados nas fls. 64 e 72 

dos autos. Quando se determinou a intimação da autora para que 

promovesse andamento no processo, a ideia é que a requerente, maior 

interessada na obtenção da tutela jurisdicional, promova a citação do réu, 

indicando seu endereço ou dados de qualificação individual mínimos, 

requeira, a citação por edital ou, ainda, manifeste se ainda tem interesse 

no prosseguimento do processo.

Intime-se, portanto, a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo de acordo com os termos desta 

decisão judicial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42698 Nr: 3007-96.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tomando-se em consideração que o instrumento de contrato que 

guarnece a petição inicial detém as características de título executivo 

extrajudicial [art. 784, inciso III do Código de Processo Civil], dado a 

ausência de citação do réu, CONVERTO o pedido de busca e apreensão, 

posteriormente convertido em ação de depósito, em ação de execução, 

‘ex vi’ do teor do disposto no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 911/1969 c/c o art. 

329, inciso I do Código de Processo Civil.Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, haja vista que se trata de ação de busca e 

apreensão convertida em ação de execução por quantia certa.Proceda-se 

à citação da executada, registrando-se os referenciais de endereço 

indicado nos documentos juntados nas fls. 117/118 dos autos, para que, 

no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e 

despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo 

de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de 

caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor [art. 
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914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil].A ausência de 

pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, acarretará: a) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, § 1.º do Código 

de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador em cadastros 

de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil].Arbitro 

honorários de advogado no percentual correspondente a 10% do valor 

total devido, registrando-se que, para a hipótese de pronto pagamento, a 

verba sofrerá redução pela metade [art. 827, paragrafo único do Código 

de Processo Civil].Intime-se a executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês [art. 916 do Código de Processo Civil].Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84226 Nr: 3746-35.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALESSANDRO 

CASTAGNA - OAB:174.040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial da ação anulatória ajuizada por Massa Falida Agrenco do Brasil S/A 

contra o Estado de Mato Grosso e, como consequência, DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio 

da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de junho de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85773 Nr: 5430-92.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPESHLM, FDLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5430-92.2012.811.0045.

Considerando-se que existem evidências concretas que demonstram a 

efetiva consumação da cessão do crédito, objeto da demanda (fl. 

110-verso), DEFIRO o pedido de modificação/inclusão do polo ativo da 

demanda, para o fim de DETERMINAR que a companhia Iresolve 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A passe a integrar o 

polo ativo da lide, em substituição a instituição financeira Itaú Unibanco 

S/A. Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do 

processo. Intimem-se a cedente e a cessionária.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119792 Nr: 440-19.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERLEY FERNANDO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE 

PAGAMENTOS LTDA, BANCO HSBC BANK BRASIL S/A, CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA FLÁVIA MESQUIA - 

OAB:19.168, AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - 

OAB:19733-O /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Flavia Xavier 

Mesquita - OAB:OAB/MT 19.168, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Processo n.º 440-19.2016.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 437, § 1.º do Código de Processo 

Civil, proceda-se a intimação das empresas requeridas para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca dos documentos juntados pela 

requerente nas fls. 253/262 dos autos. Após, venham os autos conclusos 

para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40800 Nr: 1105-11.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BOJARSKI POMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OELSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1105-11.2011.811.0045.

A legitimidade, para o efeito de pleitear a concretização de direitos de 

pessoa que faleceu, é do espólio, que deverá ser representado em juízo 

por seu inventariante [art. 6.º, art. 12, inciso V e art. 991, inciso I, todos do 

Código de Processo Civil/1973; art. 18, art. 75, inciso VII e art. 618, inciso I, 

todos do Código de Processo Civil/2015]. Embora se reconheça a 

possibilidade de realizar-se a “habilitação direta” dos herdeiros, esta 

medida excepcional, é admitida quando todos os herdeiros comparecem 

no processo e postulam a sua habilitação na forma da lei. Não é a hipótese 

do processo, em que a ‘de cujus’ deixou, ao que tudo indica, seis 

herdeiros e somente um deles (Rudi Boyarski Pommer) está representado 

no processo e outros dois foram intimados (Carlito Boyarski Pommer e Rui 

Boyarski Pommer).

A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se os 

herdeiros Carlito Boyarski Pommer e Rui Boyarski Pommer, devidamente 

intimados, formularam habilitação.

Intime-se o herdeiro Rudi Boyarski Pommer para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, indique o endereço dos demais herdeiros.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117141 Nr: 7898-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKS, LDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7898-24.2015.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de calculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

exame do pedido juntado na fl. 58 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22009 Nr: 3312-56.2006.811.0045
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT., ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOÃO ENDERLE, JUSTIMIANO DA 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT

 Processo n.º 3312-56.2006.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da intimação, DETERMINO que se realizem buscas 

nos sistemas InfoJud e Renajud, visando obter informações a respeito do 

atual endereço do executado.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à intimação do executado, 

mediante a expedição de carta precatória, registrando-se o referencial de 

endereço indicado no extrato do sistema InfoJud, que segue em anexo, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88798 Nr: 2697-22.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63.524/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2697-22.2013.811.0045.

Intime-se o executado, mediante a expedição de mandado, registrando-se 

o referencial de endereço indicado no documento juntado na fl. 107 dos 

autos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste perante o oficial 

de justiça ou compareça na sede da Defensoria Pública local se concorda 

com o pedido de desistência da ação, registrando-se que a ausência de 

manifestação implicará em concordância tácita [art. 485, § 4.º do Código 

de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95634 Nr: 2427-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERNANDO COSTA 

AGROFLORESTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:253137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2427-61.2014.8.11.0045.

Proceda-se à citação do executado, mediante a expedição de mandado 

judicial, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada na fl. 114 dos autos, que seguem em anexo, para que, no prazo 

de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e despesas 

processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de caução, 

se oponha à execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 

915, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 128666 Nr: 4902-19.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFK, DCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA R. DANTAS - 

OAB:8.140/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG

 Processo n.º 4902-19.2016.811.0045.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Sinop/MT, com o fito de 

proceder-se a inquirição da testemunha Elton Weslei da Costa 

Casagrande. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103248 Nr: 396-34.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL IRACEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHIGTON LUIZ MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 Processo n.º 396-34.2015.811.0045.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença promovido por 

Condomínio Residencial Iracema contra Washington Luiz Mayer, em que 

visa a satisfação da divida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 119/120). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118012 Nr: 8428-28.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FORTES DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 391 de 909



 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n.º 8428-28.2015.811.0045.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e que o perito protocolizou pedido em que afirmou não mais 

ter interesse em realizar periciais judiciais, DESTITUO o digno perito Dr. 

Mario Kaway Filho do encargo conferido, e NOMEIO como perito neste 

processo o ilustre médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá ser intimado 

para que manifeste se aceita a nomeação e indique o valor dos 

honorários.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90913 Nr: 4807-91.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO ANTUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Simone Schlindwein - 

OAB:85551, KLEBER TRASSI DE BRITO - OAB:MT/20.958-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4807-91.2013.8.11.0045.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. Após, 

venham conclusos para prolação de decisão saneadora.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92186 Nr: 6052-40.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. CAVLAC - ME, SULAMERICA COMPANIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 Processo n.º 6052-40.2013.811.0045.

Intime-se o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique data, 

horário e local para a realização dos trabalhos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 126880 Nr: 3877-68.2016.811.0045

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.W AGROPECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Everton da Silva, HERCÍLIO JOSÉ 

GARCIA, MARIA MADALENA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, JULCIMAR ZUCHI - OAB:MT/15.248-A

 Processo n.º 3877-68.2016.8.11.0045.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente a excipiente/autora, 

os requeridos e o excepto, para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias, apresentem alegações finais. Após, venham conclusos para 

sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 130937 Nr: 6110-38.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÉRBIO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SOUZA DE CAMPOS - 

OAB:OAB/RS 44.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte (?) para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34324 Nr: 3967-23.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do processo. 

Assim, faço vistas à parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37839 Nr: 2876-58.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DA SILVA, ERNANY DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CLOVIS SMANIOTTO, ITAMAR 

SCHWINN DOS SANTOS, SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - 

OAB:10030/MT, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Processo n.º 2876-58.2010.811.0045.

Devido à existência de interesse de incapaz, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste.

Depois, voltem conclusos para sentença.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119692 Nr: 386-53.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em contato telefônico com a Comarca deprecante, foi informado que o 
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autor peticionou naqueles autos dizendo que não conseguiu efetuar o 

depósito na conta bancária informada, e que responderiam o ofício de fl. 

34 até 29/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92376 Nr: 6236-93.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CENTER VIDROS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELPS DO BRASIL INDUSTRIA DE CORREIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos Art. 389 da CNGC do Estado do Mato Grosso, INTIMO a 

parte AUTORA) para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o 

pagamento da guia de recolhimento de custas padrão disponível do sítio 

www.tjmt.jus.br>Emissão de Guias Online>primeira Instância – 

Fórum/Comarcas>Carta Precatória (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home), 

e comprove o pagamento nestes autos, para posterior envio para a 

distribuição da mesma na Comarca Deprecada, ou, no mesmo prazo, retire 

a carta precatória e providencie a distribuição, comprovando nos autos 

sua distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112484 Nr: 5192-68.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN SANTOS DALTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do processo. INTIMO a 

autora a dar prosseguimento no processo no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154604 Nr: 2623-89.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROCIENCES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE GRANDI ZAFFARI, DAIANE ZAFFARI, 

GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o autor a manifestar, no prazo de 5 (cinco)dias, acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça, fl. 26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 7394 Nr: 597-80.2002.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do processo. 

INTIMO a parte exequente para manifestar nos autos, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136921 Nr: 1650-71.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNT, RNT, DJENANE NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE ALMEIDA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 

da petição do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136922 Nr: 1651-56.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNT, RNT, DJENANE NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE ALMEIDA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 

da petição do requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38772 Nr: 3809-31.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO ALVES DO SANTOS, FABIO 

PRANDINE MOLEIRO, RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 Processo n.º 3809-31.2010.811.0045.

Como forma de evitar mais incidentes infundados e discussões estéreis, 

que só comprometeriam a efetivação da prestação da tutela jurisdicional, 

DETERMINO a remessa do processo para Contadoria Judicial para 

elaboração de cálculo de liquidação da dívida, segundo os seguintes 

parâmetros, definidos na sentença de mérito e posteriores decisões que 

transitaram em julgado: a) indenização por danos morais: no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária pelo 

IPC-Fipe a partir da data do arbitramento (23/01/2014), e juros de mora de 

12% ao ano, contados desde a data do evento danoso (10/03/2010); b) 

honorários de sucumbência, na fase de conhecimento, arbitrados no 

percentual de 20% sobre o valor da condenação; c) incidência de multa de 

10% sobre o valor do cumprimento de sentença (indenização por danos 

morais e honorários de sucumbência na fase de conhecimento); d) 

honorários de advogado, na fase de cumprimento de sentença, arbitrados 

no percentual de 10% sobre o valor do cumprimento de sentença; e) 

multa, decorrente da litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o 

valor do cumprimento de sentença.

Com a juntada do novo cálculo, intimem-se as partes litigantes para que, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem. Após, venham 

conclusos para exame.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CLAMIR KROTH (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 393 de 909



Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002328-69.2017.8.11.0045. Indefiro o pedido de vista dos 

autos (evento nº 10362136), pois se trata de processo eletrônico, em que 

o advogado deve acessar o processo via Sistema PJe. Com lastro no teor 

do art. 695 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, que deverá realizar audiência de conciliação/mediação para 

o dia 15 de agosto de 2018, às 09h30min. Intime-se a requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 

de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002346-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEIDE FERREIRA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002346-56.2018.8.11.0045. Com efeito, em se tratando de 

ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, de competência delegada da Justiça Federal, nos termos do art. 109, 

§ 3º da Constituição Federal, o comprovante de residência trata-se de 

documento indispensável à verificação da competência territorial do Juízo 

estadual para o processamento do feito [cnf. TRF4, Ac 

5010844-86.2016.4.04.9999, Sexta Turma, Relator Hermes Siedler da 

Conceição Júnior, em 05/05/2016]. Por via de consequência, diante desta 

moldura, com fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de Processo 

Civil, Determino que a parte requerente promova a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com o objetivo de indicar, com 

objetividade, o seu endereço e apresentar prova idônea de residência (ex: 

conta de luz, água, telefone), sob pena de indeferimento da exordial. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 144417 Nr: 5888-36.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARILEI NOGUEIRA, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDES FERREIRA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194-B

 Vistos etc.,

Não havendo alteração fática, em consonância com o parecer ministerial 

(fl. 109), indefiro o pedido do ofensor de fls. 104/108, mantendo as 

medidas protetivas anteriormente fixadas.

No entanto, fixo o prazo de duração das medidas protetivas por mais 06 

(seis) meses, sem prejuízo de prorrogação caso haja pedido da ofendida, 

devidamente justificado.

Intimem-se o Ministério Público, a ofendida e o ofensor e o seu defensor, 

na forma da lei.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 11.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 125840 Nr: 3396-08.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MERCE DE PAULA - 

OAB:MT 15399, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - OAB:8874/B

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que fique 

CIENTE do Cálculo de fls. 166, MANIFESTANDO-SE no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 130707 Nr: 6008-16.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZIMAR ALENCASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT, JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - OAB:16.427 MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que fique 

CIENTE do Cálculo de fls. 64, MANIFESTANDO-SE no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 141759 Nr: 1054-63.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:9601-A

 Vistos etc.,

Ante o teor do petitório de fl. 86 e, considerando que a competência em 

sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se encontra a 

recuperanda (artigo 1547 da CNGC/MT), DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente feito em favor do Juízo da Execução Penal 

de Tapurah/MT, com as baixas e anotações de estilo, consignando nossas 

sinceras homenagens.

2. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

3. Findo, cancelo a realização da audiência admonitória designada à fl. 84.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90152 Nr: 4043-08.2013.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BATISTUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO BATISTUSSI, Cpf: 

01481138189, Rg: 17652847, Filiação: Margarete Batistussi e Edilson 

Santos Batistussi, data de nascimento: 07/08/1986, brasileiro(a), natural 

de Sorriso-MT, solteiro(a), pintor, Telefone (65) 996 27 9118. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 394 de 909



Sentença: ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a denúncia de fls. 06/10, para 

CONDENAR o acusado EDUARDO BATISTUSSI, qualificado nos autos, no 

crime descrito no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei nº. 11.343/2006.DA 

FIXAÇÃO DA PENAA pena prevista para o crime descrito no § 1º, do 

artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de 

reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa. Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 

11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade 

de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, 

ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal), 

contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por força do 

disposto na Súmula nº 231 do C. STJ. Na terceira e última fase, 

tratando-se de agente primário e de bons antecedentes, que não se 

dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, 

reconheço a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 

11.343/2006, e de consequência, considerando as circunstâncias judiciais 

acima alinhavadas, aplico a redução máxima de 2/3 (dois terços), 

encontrando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 

(cento e sessenta e sete) dias-multa, a qual torno definitiva.Fixo o regime 

de pena inicialmente aberto, o que faço com fulcro no artigo 33, § 2º, 

alínea “c”, do CP.Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um 

trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação 

econômica do acusado.Preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, e 

entendendo ser a medida socialmente adequada, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas 

e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.Incabível sursis (artigo 77, do 

CP).Das disposições finais.Condeno o acusado ao pagamento das custas 

e despesas processuais. Contudo, suspendo tal cobrança, por ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que assistido pela 

Defensoria Pública, com a ressalva do artigo 12, da Lei nº. 

1.060/50.Incabível reparação do dano (art. 387, inciso IV, do CPP), por 

ausência de pedido formal, sob pena de violação a princípios processuais 

comezinhos.Considerando que o acusado permaneceu solto durante toda 

a tramitação processual, mantenho-o em liberdade no caso de eventual 

recurso.Deixo de deliberar sobre os objetos apreendidos às fls. 36/37 e 

38, vez que tal providência já foi tomada quando do julgamento da ação 

original nº. 4442-71.2012 (Id. 84884).P. R. I.Transitada em julgado, 

certifique-se, em seguida procedam-se aos seguintes atos: 1) Oficie-se 

ao Instituto de Identificação Nacional e Estadual; 2) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 3) Comunique-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de 

Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente; 5) 

Lance o nome do réu no rol dos culpados; 6) Cumpram-se as demais 

determinações previstas na CNGC/MT.Após, arquive-se o presente feito, 

com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 21 de junho de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000423-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON ABREU VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionado ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004664-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionado ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010516-39.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL (EXECUTADO)

PARA AUTOMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

DIRCEU FREITAS FILHO OAB - SP0073548A (ADVOGADO)

DILMAR DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT0008195S (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionado ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS SANTOS BARATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionado ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionado ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENA MENEZES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionado ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PERES CORSINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionado ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004722-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LAMPUGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionado ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINO RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionada ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE CANATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCIANA AUGUSTA LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionada ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de junho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011682-67.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011682-67.2015.8.11.0045 REQUERENTE: GANZER E GANZER 

LTDA - EPP REQUERIDO: BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Trata-se de embargos de declaração opostos sob a 

alegação de que há omissão na decisão proferida, quanto ao pedido de 

A.J.G. No aspecto apontado, com efeito, houve pedido de assistência 

judiciária gratuita. A fim de suprir a omissão apontada e, tendo em vista a 

declaração de hipossuficiência econômica do embargante, aliada à 

ausência de indício de não veracidade da informação, deve declarada a 

concessão de A.J.G. ao embargante. Diante do exposto, conheço oe 

embargos e opino no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para conceder o benefício da A.J.G. ao 

embargante. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-69.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA VASCOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010352-69.2014.8.11.0045 REQUERENTE: MARIENE MEDEIROS 

DE OLIVEIRA VASCOS DA CRUZ REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Intime-se a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido de 

complementação do valor da condenação. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de Fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 16081 Nr: 1893-35.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.S. DE MOURA PNEUS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ZAMBILO, TEREZINHA DE FATIMA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionado ao procedimento acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31649 Nr: 1730-16.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA PIRES DE ALMEIDA 

BARRRETO AMARAL - OAB:10958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131241-A, Marinalva de Matos Santana - OAB:, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13237/B, SALOLI PAZ 

GALBIATI - OAB:17308/O

 Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionado ao procedimento acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33852 Nr: 3483-08.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817-MS, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionado ao procedimento acima.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AUGUSTA LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000969-50.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIANA AUGUSTA LUIZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE S E N T E N 

Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante ter sido surpreendida com a negativa da reclamada de 

contratar seus serviços mesmo sem possuir débitos, o que teria gerado 

transtornos e constrangimentos, bem como abalo moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. A 

preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Reclamada não merece 

acolhimento. A legitimidade da reclamada decorre da atividade que ostenta 

na relação de consumo e bem assim da própria disposição legal (CDC, art. 

14). Transcrevo: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 2. Superadas preliminares arguidas, passo ao 

julgamento antecipado da lide, tendo em vista que o feito amolda-se nos 

requisitos elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil, 

porquanto não se vislumbra a necessidade de produção de provas outras 

que não as já colacionadas nos autos, ademais as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. A pretensão é procedente. Narra a 

Reclamante que, embora esteja adimplente, não havendo qualquer relação 

jurídica com a Reclamada, foi impedida de contratar com a Reclamada, 

tomando conhecimento de que teria restrição interna registrada em seus 

sistemas devido a uma entrega amigável que discutia outros assuntos, de 

um procedimento que já fora sanado há mais de vinte anos atrás. Discorre 

que ao solicitar junto à Requerida a prestação de serviços bancários, fora 

surpreendida com a negativa sob a justificativa que existiria uma restrição 

em seu nome. Segue afirmando que inobstante os extratos do Serasa e 

SPC não constarem restrições, ainda assim a negativa permanecia, dando 

conta de que existe uma restrição interna. Demonstra por meio de e-mails 

que teve a situação resolvida, mas fora encaminhada para abrir a conta 

por meio de casas bahia ou outra empresa. A Reclamada, por sua vez, 

afirma que desconhece que o nome da Reclamante consta com restrição 

interna. Entretanto, da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro e a restrição interna constam 

equivocadamente, não justificando, portanto, a negativa de contratação, 

demonstram as informações da documentação aportada à exordial. Por 

sua vez, a Reclamada nada comprova, permanece no campo das meras 

alegações, afirmando, genericamente que realiza as operações com 

responsabilidade e serviços satisfatoriamente prestados, não havendo 

que se falar em defeito em sua prestação. In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome da consumidora em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias, e orientando-se pelos citados 

princípios de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade ), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido feito por LUCIANA AUGUSTA LUIZ DE OLIVEIRA 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. para (1º) para CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M 

da FGV, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação (haja vista que não houve inscrição). Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 25 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004737-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WIGLES ROMEU MARTINS DA SILVA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004737-18.2017.8.11.0045. REQUERENTE: WIGLES ROMEU MARTINS DA 

SILVA BANDEIRA REQUERIDO: CLARO S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que o autor não reconhece referente no valor de R$ 54,59 

(cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), inscrita em 

14/06/14. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que 

originou a referida inscrição, bem como condenação da reclamada em 

pagamento pela reparação por danos morais. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, nota-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para apresentar comprovante de endereço, nos seguintes 

termos: Vistos etc. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante A parte autora manifestou no ID nº 

12902669, apresentando o mesmo documento apresentado na inicial, 

portanto, a parte autora NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse permaneceu inerte ao 

chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c 

artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza 
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de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 25 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOUZA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001606-35.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DOUGLAS SOUZA FRANCO 

REQUERIDO: OI S/A 01. Contra a sentença que julgou os embargos, a 

parte Reclamante opõe embargos de declaração. 02. Conheço dos 

embargos de declaração porquanto tempestivamente opostos. 03. O 

embargante sustenta a ocorrência de erro material na sentença proferida 

ID n. º 12961217. Afirma que consta na parte dispositiva da sentença 

valor e data da inscrição divergentes. Compulsando os autos, constata-se 

que houve erro material na parte dispositiva, eis que devem constar o 

valor da inscrição de R$ R$ 222,22 (duzentos e vinte e dois reis e vinte e 

dois centavos), bem como data da inscrição em 09/05/16, conforme 

amplamente abordado na fundamentação. Por construção jurisprudencial, 

tem-se entendido que, afora os casos de esclarecer e de integrar o 

julgado, admite-se os embargos aclaratórios, excepcionalmente, nas 

hipóteses de erro material e de nulidade do julgado . Logo, mostra-se 

imperativo opinar pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração 

para que a parte dispositiva passe a constar o seguinte: Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela rejeição das 

preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (09/05/16) - (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 222,22 (duzentos e 

vinte e dois reais e vinte e dois centavos), gerado pelo contrato nº 

2116683020, inscrita em 09/05/2016, discutido nos autos; Intimem-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 25 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-93.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDRADE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT0013265A-N (ADVOGADO)

CYNTHIA RODRIGUES HASSE OAB - MT0012537-A (ADVOGADO)

EDUARDO GABRIEL OAB - MT0010967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010331-93.2014.8.11.0045. REQUERENTE: CARLA ANDRADE LACERDA 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A Vistos. 

Insurge-se o executado quanto ao valor cobrado na fase de cumprimento 

de sentença, asseverando que cumpriu na íntegra o valor da condenação, 

juntando aos autos, comprovante de pagamento no valor de R$ 14.769,11 

(quatorze mil, setecentos e sessenta e nove reais e onze centavos). O 

exequente, por sua vez, argumenta que o valor devido era de R$ 

16.792,10 (dezesseis mil setecentos e noventa e dois reais e dez 

centavos), restando o executado inadimplente na quantia de R$ 2.022,99 

(dois mil e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), que somados à 

multa, totalizariam R$ 2.427,57 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e sete centavos). É o relatório. Fundamento e decido. 

Compulsando os documentos trazidos aos autos, verifica-se que o 

pagamento foi feito sem a multa. Deste modo, tendo o devedor efetuado o 

pagamento de R$ 14.769,11 (quatorze mil, setecentos e sessenta e nove 

reais e onze centavos), restou configurada a inadimplência de R$ 

2.427,57 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete 

centavos). Isto posto, rejeito os embargos apresentados e homologo o 

cálculo apresentado no id. 7227019, decidindo o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

intime-se o executado para depositar o valor do remanescente e após 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos em 

favor do credor. Cumpridas todas as determinações, arquive-se com as 

cautelas legais. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Dispensado o registro. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza 

de Direito, nos termos do art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de junho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002353-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALBIERI (REQUERENTE)

MIRIAM DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

KAROLINY FERLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002353-48.2018.8.11.0045 VISTO. Abra-se vistas ao 

Ministério Público, após, conclusos para homologação. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 25 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001059-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODELTO DENICOLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - RO4269 (ADVOGADO)
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HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001059-92.2017.8.11.0045 MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRANTE: ODELTON DENICOLÓ IMPETRADO: 

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE/MT. VISTOS. Trata-se de Mandado de Segurança, com 

pedido de liminar, impetrado por ODELTO DENICOLÓ em face SECRETÁRIO 

DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT, objetivando ver cessado ato coator e ilegal, consistente em 

negar a aprovação do projeto de edificação comercial. Considerando que 

o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo impetrante (ID n° 

13665413) sobrestou a decisão agravada (ID n° 13505112), recolha-se 

imediatamente o mandado de embargo da obra expedido (ID n° 13693081), 

até que sobrevenha decisão final nos autos, em relação ao recurso 

interposto, conforme decisão anexa ao ID n° 13797108. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001065-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIETE ANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001065-02.2017.8.11.0045 AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENTE: LUCIETE ANA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, 

ETC. LUCIETE ANA DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA DE 

URGÊNCIA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Alegou a requerente, ser portadora das seguintes patologias: 

radiculopatia CID M54.1, sendo a ela solicitada procedimento de 

“ressonância magnética de coluna lombosacra” estando acometida com 

dor lombar intensa, piora em seus movimentos, sem alívio com analgésico, 

apresentando ainda artrose severa lombar, hipertensão arterial, escoliose, 

espondiloartrose, artrose interfacetaria de L4-L5, L5-SE, degeneração 

discal, protusão discal em L5-S1, outros transtornos de discos 

intervertebrais CID M51, e que estando acometida das patologias 

mencionadas não consegue mais exercer suas atividades laborais com 

normalidade, estando incapacitada para suas atividades habituais. Informa 

que requereu junto a Autarquia Previdenciária em 10.10.2016, a 

concessão do benefício de auxílio doença, contudo, seu pedido foi 

indeferido na via administrativa sob o argumento de não constatação de 

incapacidade laborativa. Dessa forma, requereu a antecipação da tutela, 

para a concessão do benefício de auxílio doença desde 10.10.2016, data 

a qual ocorreu seu indeferimento administrativo (ID n.º 5795628 – p. 25), 

mantendo-se a medida antecipatória até o final da demanda, e 

posteriormente, sua conversão em Aposentadoria por Invalidez. Com a 

inicial vieram os documentos de ID n.º 5795628 – p. 18/25. Recebida a 

inicial (ID n.º 6697782 – p. 01/03), deferiu-se o pedido de justiça gratuita, 

contudo, postergou-se o pedido de tutela antecipada, determinando a 

realização de perícia médica, sendo determinado que a secretaria da vara 

procedesse com a nomeação de perito médico, tabulando prazo de 30 

(trinta) dias, para apresentação do laudo pericial, bem como a citação da 

parte requerida. Juntou quesitos médicos (ID n.º 6697763 – p. 01/02). 

Regularmente citada, a Autarquia apresentou contestação e quesitos 

médicos (ID n.º 6727894 – p. 01/08), aduzindo que a autora não preenche 

os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, mormente 

porque não ostenta incapacidade total e permanente para o trabalho, além 

de não ter carreado aos autos provas de que se encontra insuscetível de 

reabilitação. Pugnou pela improcedência da ação, mas caso não seja este 

o entendimento que o início do benefício concedido, seja a data seguinte à 

cessação do auxílio doença. Apresentou demais documentos (ID n.º 

6727895 – p. 01/05). Foi nomeado perito médico, Dr. Guido Vaca 

Cespedes (ID n.º 6814682), para a realização da perícia médica judicial. 

Sendo informado em petição de ID n.º 7258582, sobre a realização da 

perícia médica. A impugnação a contestação foi devidamente apresentada 

ao ID n.º 7325892 – p. 01/12, corroborando os termos da inicial. A perícia 

médica foi realizada e o laudo encontra-se acostado ao ID n.º 8281686 – 

p. 01/08. A parte autora se manifestou de forma favorável ao laudo 

pericial, pugnando pela procedência da ação (ID n.º 8302717 – p. 01/03). 

Houve manifestação da parte autora ID n.º 8324356 – p. 01/02, quanto à 

prorrogação do prazo de auxílio doença. Juntada de ofício requisitório de 

pagamento de honorários periciais (ID n.º 9074246). Os autos vieram-me 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria “sub judice” não necessita 

de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação 

da qualidade de segurada, bem como na incapacidade laboral da 

requerente, provisória ou definitiva, capaz de ensejar o deferimento do 

pleito. Assim, diante do pedido manejado pela autora, há necessidade de 

se verificar a existência dos requisitos para concessão do beneficio 

formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A 

Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e 

auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por 

invalidez O benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 

42 e seguintes da Lei 8.213/91, que exigem seja preenchidos os seguintes 

requisitos: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) que o 

segurado seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; d) que a doença ou 

lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à 

filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando 

a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 

dessa doença ou lesão. Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1º 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença Já o 

benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para 

sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e filiação do 

Segurado ao Regime Geral da Previdência Social. Salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta 

Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 dias consecutivos. 1.3. Do período de carência Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais [...] A qualidade de segurada, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelo seu CNIS acostado ao ID n.º 5795628 – p. 23 

verifica-se assim elementos que comprovam a existência de contribuições 

em número suficiente, restando cumprido o requisito previsto no art. 25 da 

Lei nº 8.213/91. Por se tratar de causa que envolve a verificação da 

existência de incapacidade laboral, constatou-se a necessidade de aferir 

a real condição de segurada para o trabalho, haja vista a contradição 

entre as alegações das partes envolvidas, já que a autora alega 

incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Requerida questiona referida 

incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia médica 

para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, o laudo pericial acostado 

ao ID n.º 8281686, identificou clinicamente que a autora possui dorsalgia 

irradiada a membros inferiores, discopatia degenerativa lombar, artrose 
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lombar, hérnia de disco, caracterizadas pelas CID’s M511, M545, M541, 

patologia estas degenerativas, possuindo incapacidade permanente e total 

(quesitos A, B, C e G – ID n.º 8269468 – p. 01); sendo que não existe cura 

para seu caso clínico, estando irreversível seu estado de saúde, não está 

apta para exercer qualquer tipo de atividade laborativa, sem tratamento 

para o seu caso (quesitos 04, 05 e 07 – ID n.º 8281686 – p. 04), estando 

em fase evolutiva, incapacitado-a de forma total, permanente, sem a 

possibilidade de reabilitação, desde setembro de 2016 (quesitos 13, 18, 19 

e 21 - ID n.º 8281686 – p. 07/08). Corroborando as informações prestadas 

acima pelo expert, e os laudos médicos particulares apresentados (ID’s n.º 

5795597 – p. 02/07, p. 10/12 e 5795628 – p. 01), confirmam que a autora 

apresenta incapacidades que lhe impedem de exercer suas atividades 

para seu trabalho e atividades habituais para seu próprio sustento. Vale 

ressaltar, que até mesmo pelo próprio laudo pericial não pode 

desempenhar mais as atividades laborais que exercia anteriormente, se 

tratando ainda de pessoa simplória, tendo estudado somente até o primeiro 

ano do ensino fundamental, não conseguindo se inserir com facilidade no 

atual mercado de trabalho, assim, devidamente comprovada à 

incapacidade laborativa permanente e total da autora e sua qualidade de 

segurada, de rigor se impõe o deferimento do pedido de aposentadoria por 

invalidez. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência do Colendo Tribunal 

Regional Federal: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE 

PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE 

HABITUALMENTE EXERCIA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. 

ADEQUALÇÃO DOS JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS 

DESPROVIDA. 1. São requisitos para a concessão dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, na 

forma da Lei nº 8.213/91: 1) auxílio-doença (art. 59): a) qualidade de 

segurado; b) cumprimento, se for o caso, do período de carência; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias. 2) A aposentadoria por invalidez (art. 42): além dos itens a e b, 

descritos precedentemente, ser o segurado considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência. 2. No que se refere à incapacidade, o médico perito 

informou que o autor é portador de gonartrose à direita, com início, 

segundo relato do autor, após cirurgia de retirada do menisco há 08 (oito) 

anos. O expert considerou-o parcial e temporariamente incapaz para o 

trabalho. 3. A aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado total e permanentemente incapaz para o exercício de 

qualquer atividade ou trabalho que lhe assegure a subsistência. Vale 

dizer, não há hipótese de reabilitação profissional. Por outro lado, o 

auxílio-doença é um benefício não programado, concedido em razão da 

incapacidade relativa ou temporária do segurado para o trabalho ou para o 

exercício de suas atividades habituais por período superior a 15 dias 

consecutivos. 4. Se o perito foi taxativo em afirmar que é possível uma 

reabilitação profissional no caso em tela, resta patente que o autor 

preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, consoante 

fixado no art. 59 da Lei nº 8.213/91. 5. Comprovação de que a doença que 

incapacita o autor é a mesma que lhe conferiu o direito ao benefício 

recebido administrativamente. 6. Sentença que merece ser mantida. [...] 8. 

Apelação do INSS a que se nega provimento. Remessa oficial a que se dá 

parcial provimento. (TRF 1 - AC 00551122220094019199 

0055112-22.2009.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL GUILHERME FABIANO 

JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 15/10/2015, 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 

09/11/2015 e-DJF1 P. 736). Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação aviada por LUCIETE ANA DE OLIVEIRA em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o requerido a conceder à 

autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a partir 

de 10.10.2016, (data do requerimento administrativo, ID n.º 5795628 – p. 

25), eis que incapacitada desde setembro de 2016, conforme laudo 

pericial realizado, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91. Concedo tutela 

antecipada na sentença a fim de que o requerido proceda a implantação 

do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de 

multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento. Correção 

Monetária e Juros de Mora O Supremo Tribunal Federal já consolidou o 

entendimento de que a Lei definidora do percentual dos juros de mora e 

correção monetária, no caso, a Lei 11.960/09, tem natureza instrumental. 

Este entendimento foi firmado recentemente, quando apreciada a 

aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Medida 

Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu para 0,5% ao mês os juros de mora 

devidos pela Fazenda Pública para pagamento de vencimentos e verbas 

remuneratórias de seus servidores. E uma vez estabelecida a natureza 

instrumental da legislação referida, a sua aplicação no tempo submeteu-se 

ao princípio do tempus regit actum, ou seja, passou a surtir efeitos em 

todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em vigor. O 

Superior Tribunal de Justiça consolidou igual entendimento, alinhando sua 

jurisprudência com a da mais alta Corte. Nesta toada, a Lei 11.960/09, que 

alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, estabelecendo que os juros de mora e 

a correção monetária devem ser calculados com fulcro nos índices de 

correção da caderneta de poupança, apresenta idêntico caráter 

processual e, por consequência, também deverá reger-se pelo princípio 

de aplicação imediata, atingindo, pois, a partir de sua entrada em vigor, 

todos os processos judiciais pendentes, e aplicando-se, por 

consequência, ao caso ora em exame. Não se desconhece que o STF 

recentemente declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como 

índice de correção monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas 

ADIs 4357 e 4425. Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das 

referidas ações fixou como termo final para aplicação da taxa referencial 

a data de 26 de março de 2015. A partir dessas premissas, a correção 

monetária e os juros de mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) 

até 29/06/2009: a atualização monetária e incidência de juros moratórios 

contra a Fazenda seguiria a legislação vigente à época, ou seja: I1: 

atualização com base nos índices fornecidos pelos Tribunais. I.2: juros de 

mora de 1% ao mês a partir de 11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 

10/01/2003 (Transição para o novo código civil de 2002). II) a partir de 

30/06/2009 a 25/03/2015: (Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 

11.960/09, art.1-F da Lei nº 9494/97) II.1: a atualização monetária deverá 

ser realizada pela TR; II.2: juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança. III) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação 

dos efeitos das ADI´s 4357 e 4425 pelo STF) III.1: atualização monetária 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

III.2: juros monetários nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Deixo 

de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto 

que a decisão não está sujeita a reexame necessário, já que as parcelas 

em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, 

inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se 

às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000964-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FRANCINE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000964-62.2017.8.11.0045 AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS REQUERENTE: ERICA FRANCINE FERREIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, 

ETC. ERICA FRANCINE FERREIRA ajuizou AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Alegou a requerente, ser portadora das seguintes patologias: 

síndrome do manguito rotador CID M75.1, síndrome de colisão do ombro 

CID M75.4, e síndrome do túnel do carpo CID G56.0, e que estando 

acometida das patologias mencionadas não consegue mais exercer suas 

atividades laborais com normalidade, estando incapacitado para suas 

atividades habituais. Informa que mesmo estando incapacitada em 
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08.03.2017, a Autarquia Previdenciária indeferiu seu pedido administrativo 

de auxílio doença, sob o argumento de que não fora reconhecido o direito 

ao benefício, tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado 

pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o trabalho. Dessa forma, 

requereu a antecipação da tutela, para o restabelecimento do benefício de 

auxílio doença desde 08.03.2017, data a qual ocorreu sua cessação (ID 

n.º 5533408), mantendo-se a medida antecipatória até o final da demanda, 

e posteriormente, sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, e ao 

pagamento de indenização pelos danos morais suportados, para efeitos 

de reparação. Com a inicial juntou documentos. Recebida a inicial (ID n.º 

5827359 – p. 01/04), deferiu-se o pedido de justiça gratuita, bem como o 

pedido de tutela antecipada para implantação do benefício de auxílio 

doença, determinando seu cumprimento por meio de ofício, e a realização 

de perícia médica, sendo determinado que a secretaria da vara 

procedesse com a nomeação de perito médico, tabulando prazo de 30 

(trinta) dias, para apresentação do laudo pericial, bem como a citação da 

parte requerida. Juntou quesitos médicos (ID n.º 5827284). Regularmente 

citada, a Autarquia apresentou contestação e apresentou quesitos 

médicos (ID n.º 5877863 – p. 01/10), aduzindo que a autora não preenche 

os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, mormente 

porque não ostenta incapacidade total e permanente para o trabalho, além 

de não ter carreado aos autos provas de que se encontra insuscetível de 

reabilitação. Pugnou pela improcedência da ação, mas caso não seja este 

o entendimento que o início do benefício concedido, seja a data da 

realização da perícia médica judicial. Apresentou demais documentos (ID 

n.º 5877864 – p. 01/06). A impugnação a contestação foi devidamente 

apresentada ao ID n.º 5889646 – p. 01/07, corroborando os termos da 

inicial. Foi nomeado perito médico, Dr. Guido Vaca Cespedes (ID n.º 

6051085), para a realização da perícia médica judicial. Sendo informado 

em petição de ID n.º 6656185, sobre a realização da perícia médica. A 

parte autora juntou aos autos eletrônicos novo laudo particular médico (ID 

n.º 7233897, 7236102 – p. 01/15, 7236123 – p. 01/08). A perícia médica 

foi realizada e o laudo encontra-se acostado ao ID n.º 8278749 – p. 

01/07). A parte autora se manifestou de forma favorável ao laudo pericial, 

pugnando pela procedência da ação (ID n.º 8356661 – p. 01/03), bem 

como apresentou memoriais finais (ID n.º 10942720 – p. 01/03). Houve 

manifestação da parte autora ID n.º 10942781 – p. 04/04, requerendo a 

concessão da tutela antecipada em sentença para fins de 

restabelecimento do benefício previdenciário, que foi cessado 

administrativamente (ID n.º 10942788 e 10942792). Os autos vieram-me 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria “sub judice” não necessita 

de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação 

da qualidade de segurada, bem como na incapacidade laboral da 

requerente, provisória ou definitiva, capaz de ensejar o deferimento do 

pleito. Assim, diante do pedido manejado pela autora, há necessidade de 

se verificar a existência dos requisitos para concessão do beneficio 

formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A 

Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e 

auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por 

invalidez O benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 

42 e seguintes da Lei 8.213/91, que exigem seja preenchidos os seguintes 

requisitos: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) que o 

segurado seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; d) que a doença ou 

lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à 

filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando 

a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 

dessa doença ou lesão. Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1º 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença Já o 

benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para 

sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e filiação do 

Segurado ao Regime Geral da Previdência Social. Salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta 

Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 dias consecutivos. 1.3. Do período de carência Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais [...] A qualidade de segurada, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelo seu CNIS acostado ao ID n.º 5533403 – p. 01/02, vale 

ressaltar que em sede de tutela antecipada teve seu benefício 

devidamente concedido conforme decisão de ID n.º 5827359, 

verificando-se assim elementos que comprovam a existência de 

contribuições em número suficiente, restando cumprido o requisito 

previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. Por se tratar de causa que envolve 

a verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se a 

necessidade de aferir a real condição de segurada para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que a 

autora alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Requerida 

questiona referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização 

de perícia médica para a produção da prova técnica, fundamental ao 

deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de 

convencimento quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, o laudo 

pericial acostado ao ID n.º 8278749, identificou clinicamente que a autora 

possui CID M255, M658, M758, M544, M751, M754, e G60 – tendinopatia 

supraespinhal, bursite subacromial, compressão do nervo mediano, 

síndrome do túnel do carpo do membro superior direito, com relato de dor e 

impotência funcional do membro superior direito, dorsalgia irradiada a 

membros inferiores, patologia esta degenerativa (quesitos A, B e C – ID n.º 

8278749 – p. 01); estando em fase evolutiva, fazendo fisioterapia e sob 

uso de medicação específica para o seu diagnóstico, e até morfina 

(quesitos 13 e 14 – ID n.º 8278749 – p. 05), encontrando-se incapacitada 

para o trabalho que exercia anteriormente de forma total, permanente, sem 

a possibilidade de reabilitação, desde 2013 (quesitos 13, 18, 19 e 21 - ID 

n.º 8278749 – p. 05/06). Corroborando as informações prestadas acima 

pelo expert, e os laudos médicos particulares apresentados (ID’s n.º 

5533414, 5533417, 5533432, 5533446 e 7236102, e fotos 7236123), 

confirmam que a autora apresenta incapacidades que lhe impedem de 

exercer suas atividades para seu trabalho e atividades habituais para seu 

próprio sustento. Vale ressaltar, que até mesmo pelo próprio laudo pericial 

não pode desempenhar mais as atividades laborais que exercia 

anteriormente, se tratando ainda de pessoa simplória, não conseguindo se 

inserir com facilidade no atual mercado de trabalho, assim, devidamente 

comprovada à incapacidade laborativa, permanente e total da autora e sua 

qualidade de segurada, de rigor se impõe o deferimento do pedido de 

aposentadoria por invalidez. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência do 

Colendo Tribunal Regional Federal: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE 

PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE 

HABITUALMENTE EXERCIA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. 

ADEQUALÇÃO DOS JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS 

DESPROVIDA. 1. São requisitos para a concessão dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, na 

forma da Lei nº 8.213/91: 1) auxílio-doença (art. 59): a) qualidade de 

segurado; b) cumprimento, se for o caso, do período de carência; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias. 2) A aposentadoria por invalidez (art. 42): além dos itens a e b, 

descritos precedentemente, ser o segurado considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência. 2. No que se refere à incapacidade, o médico perito 

informou que o autor é portador de gonartrose à direita, com início, 

segundo relato do autor, após cirurgia de retirada do menisco há 08 (oito) 

anos. O expert considerou-o parcial e temporariamente incapaz para o 

trabalho. 3. A aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado total e permanentemente incapaz para o exercício de 

qualquer atividade ou trabalho que lhe assegure a subsistência. Vale 

dizer, não há hipótese de reabilitação profissional. Por outro lado, o 
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auxílio-doença é um benefício não programado, concedido em razão da 

incapacidade relativa ou temporária do segurado para o trabalho ou para o 

exercício de suas atividades habituais por período superior a 15 dias 

consecutivos. 4. Se o perito foi taxativo em afirmar que é possível uma 

reabilitação profissional no caso em tela, resta patente que o autor 

preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, consoante 

fixado no art. 59 da Lei nº 8.213/91. 5. Comprovação de que a doença que 

incapacita o autor é a mesma que lhe conferiu o direito ao benefício 

recebido administrativamente. 6. Sentença que merece ser mantida. [...] 8. 

Apelação do INSS a que se nega provimento. Remessa oficial a que se dá 

parcial provimento. (TRF 1 - AC 00551122220094019199 

0055112-22.2009.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL GUILHERME FABIANO 

JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 15/10/2015, 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 

09/11/2015 e-DJF1 P. 736). Assim, estando preenchidos os requisitos 

legais, portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Em relação 

ao dano moral pleiteado, entendo que não é devido no presente caso, 

tendo em vista que a autora não logrou êxito em demonstrar a existência 

do dano extrapatrimonial sofrido, uma vez que apenas afirma a 

necessidade de reparação em razão do indeferimento do benefício na via 

administrativa. O indeferimento do benefício administrativamente, por si só, 

não se constitui em dano moral, devendo haver a efetiva comprovação do 

abalo moral relevante sofrido em virtude da negativa administrativa, bem 

como o abuso ou ilegalidade por parte do instituto réu. Neste sentido, 

destaco a seguinte precedente jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA ESPECIAL. FRAUDE E MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. NOVA 

VALORAÇÃO DA PROVA. RECONHECIMENTO TEMPO ESPECIAL. AGENTE 

FÍSICO. CALOR. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. INTERMITÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se o conjunto probatório não 

demonstra a causa motivadora do cancelamento do benefício (ausência 

de comprovação do labor rural) é indevida a suspensão de aposentadoria 

por tempo de serviço operada pela Autarquia. 2. O cancelamento de 

benefício previdenciário fundado tão-somente em nova valoração da 

prova e/ou mudança de critério interpretativo da norma, salvo comprovada 

fraude e má-fé, atenta contra o princípio da segurança das relações 

jurídicas e contra a coisa julgada administrativa. 3. O agente nocivo calor 

detém o caráter de insalubre, pois acha-se elencado no código 1.1.1 do 

Decreto nº 83.080/79 e no código 1.1.1 de Decreto nº 53.831/64, com 

previsão de aposentadoria aos 25 anos de serviço. 4. Se o laudo pericial 

atestam a habitualidade e a permanência da atividade insalubre - muito 

embora sem o tempo exato de exposição, mas exercida diuturnamente - é 

de ser reconhecida a especialidade do labor do segurado. 5. Se o 

segurado não comprova a perda moral ou a ofensa decorrente do 

indeferimento administrativo, não lhe é devida a indenização a esse título. 

Precedentes desta corte. (grifos não constam do original) (TRF4, 5ª T., AC 

nº 2003.04.01.016376-2, relator Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, 

DJU de 25-06-2003, pág. 786). Assim, indevidos os danos morais 

pleiteados. Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação aviada por ERICA FRANCINE FERREIRA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, desta forma, CONVERTO em 

definitiva a liminar deferida de auxílio doença (ID n.º 5827359 – p. 01/04), 

concedida desde a data de seu cancelamento administrativo 08.03.2017 

(ID n.º 5533408), em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 

e seguintes da Lei 8.213/91, descontadas as parcelas já pagas a título de 

auxílio doença no trâmite processual, e, respeitada a prescrição 

quinquenal, conforme precedentes do STJ. Concedo tutela antecipada na 

sentença a fim de que o requerido proceda a implantação do benefício no 

prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de multa de R$ 

300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento. Correção Monetária e 

Juros de Mora O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento 

de que a Lei definidora do percentual dos juros de mora e correção 

monetária, no caso, a Lei 11.960/09, tem natureza instrumental. Este 

entendimento foi firmado recentemente, quando apreciada a aplicação no 

tempo do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 

2.180-35/01, a qual reduziu para 0,5% ao mês os juros de mora devidos 

pela Fazenda Pública para pagamento de vencimentos e verbas 

remuneratórias de seus servidores. E uma vez estabelecida a natureza 

instrumental da legislação referida, a sua aplicação no tempo submeteu-se 

ao princípio do tempus regit actum, ou seja, passou a surtir efeitos em 

todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em vigor. O 

Superior Tribunal de Justiça consolidou igual entendimento, alinhando sua 

jurisprudência com a da mais alta Corte. Nesta toada, a Lei 11.960/09, que 

alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, estabelecendo que os juros de mora e 

a correção monetária devem ser calculados com fulcro nos índices de 

correção da caderneta de poupança, apresenta idêntico caráter 

processual e, por consequência, também deverá reger-se pelo princípio 

de aplicação imediata, atingindo, pois, a partir de sua entrada em vigor, 

todos os processos judiciais pendentes, e aplicando-se, por 

consequência, ao caso ora em exame. Não se desconhece que o STF 

recentemente declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como 

índice de correção monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas 

ADIs 4357 e 4425. Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das 

referidas ações fixou como termo final para aplicação da taxa referencial 

a data de 26 de março de 2015. A partir dessas premissas, a correção 

monetária e os juros de mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) 

até 29/06/2009: a atualização monetária e incidência de juros moratórios 

contra a Fazenda seguiria a legislação vigente à época, ou seja: I1: 

atualização com base nos índices fornecidos pelos Tribunais. I.2: juros de 

mora de 1% ao mês a partir de 11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 

10/01/2003 (Transição para o novo código civil de 2002). II) a partir de 

30/06/2009 a 25/03/2015: (Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 

11.960/09, art.1-F da Lei nº 9494/97) II.1: a atualização monetária deverá 

ser realizada pela TR; II.2: juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança. III) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação 

dos efeitos das ADI´s 4357 e 4425 pelo STF) III.1: atualização monetária 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

III.2: juros monetários nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Deixo 

de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto 

que a decisão não está sujeita a reexame necessário, já que as parcelas 

em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, 

inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se 

às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121337 Nr: 1268-15.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIA BATISTA JACONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação ajuizada por ERCÍLIA 

BATISTA JACONE em face de BANCO BMG S/A., para DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica referente ao contrato n° n° 216651841 (p. 

21) e, de consequência, CONDENAR a requerida a efetuar a devolução em 

dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente, 

no valor de R$ 1.274,32 (um mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta 

e dois centavos), bem como pagamento dos danos morais no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com juros de 1% (um por cento ao mês), a partir 

da citação (art. 405, do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir desta 

data.Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários do 

advogado da autora, no percentual de 15% (quinze por cento), incidente 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2º, do 

CPC, e custas processuais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36759 Nr: 1795-74.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR GONÇALVES GOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114193 Nr: 6262-23.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NILTON DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:MT/13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para converter em definitiva a liminar concedida (pp. 33 e verso) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por 

cento), incidentes a partir da data da citação (art. 405, do CC) e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data.Por fim, condeno a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no 

importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em julgado, cumpridas 

as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, 

arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108233 Nr: 2956-46.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANA SOUZA SANTA BRIGIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para DECLARAR a inexistência da dívida relativa ao contrato n.º 

1001178601760000 (p. 27), no valor de R$ 200,47 (duzentos reais e 

quarenta e sete centavos), confirmando em definitivo a liminar concedida 

nos autos (pp. 31/32), bem como CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da 

citação (art. 405, do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir desta 

data. Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais 

e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) 

incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em 

nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, 

dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114679 Nr: 6506-49.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZI SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYDSON ARGEU MARTINS - 

OAB:69.293N

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a 

liminar concedida (p. 19 e verso), DECLARANDO INEXISTENTES OS 

DÉBITOS referentes aos contratos n° 0182990177 e 0182530853 (pp. 

13/16), que originaram a cobrança e negativação do nome do autor nos 

valores respectivos de R$ 179,06 (cento e setenta e nove reais e seis 

centavos) e R$ 566,22 (quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e dois 

centavos), de consequência, CONDENO a requerida ao pagamento do 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do C.C), e 

correção monetária pelo INPC, a partir desta data.Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, que fixo no patamar de 15% (quinze) por cento sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42642 Nr: 2951-63.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO JOSÉ FRANZ, RAFAEL DE CASTRO 

BALIZARDO, VALDIR MIQUELIN, ELISEU SÁVIO DINIZ, EBERTON VESTENA 

DOS SANTOS, JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG, NADIA PRIESTER, 

GERALDO ANTONIO GOMES, DIRCEU CAMILO COSMA, NADIR HELENA DE 

CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO BALIZARDO, JOSÉ LUIZ 

GARCIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B, ALMINO 

AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:MT/20498-A, EDUARDO FONSECA 

VILLELA - OAB:9973/MT, FABIAN FEGURI - OAB:16739, GUSTAVO 

LISBOA FERNANDES - OAB:MT/20612-A, LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:MT/19.820, RICARDO S. SPINELLI - OAB:MT/15,204, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR A 

ADVOGADA VALDINEIA MIQUELIN BERTAN, PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 8228 Nr: 1451-74.2002.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:5.888/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA CONTES 

LOPES - OAB:MT 7.109

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do laudo pericial juntado as fls.632/662, no prazo 

legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91092 Nr: 4981-03.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER KREIN E CIA LTDA, RENATO 

FRANCISCO KREMER, CELSO KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, wallace Eller Miranda - OAB:22524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KREMER KREIN E CIA LTDA, CNPJ: 

04561880000126, Inscrição Estadual: 132028190 e atualmente em local 

incerto e não sabido CELSO KREIN, Cpf: 43346782034, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Em 14 de Outubro de 2010, a requerida, afiançada 

pelos demais requeridos, firmaram junto ao Banco do Brasil, ora 

requerente, um Termo de Adesão de Contratação do Cartão BNDS, 

registrado sob nº 543.455,59, no valor de R$ 80.000,00 (OITENTA MIL 

REAIS) com vencimento final em 29 de setembro de 2011. Para adiplimento 

do Contrato, os requeridos se comprometeram ao pagamento das parcelas 

nas datas contratualmente aprazadas, bem como ao pagamento dos 

encargos contratados. Ocorre que os requeridos deixaram de efetuar os 

pagamentos devidos referentes ao aludido Contrato, sendo que o 

montante atualizado da dívida, até janeiro de 2013, importa a quantia de R$ 

111.743,89(CENTO E ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS 

REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstra a planilha de 

cálculo anexada á presente peça, a qual contém memória discriminada e 

atualizada dos débitos.Não obstante o débito decorrente do saldo 

devedor, também é devido ao requerente os encargos contratuais e de 

inadimplemento previsto no referido contrato.Assim, escotados todos os 

meios sua´sorios para a obtenção do seu crédito pela via extrajudicial, 

vem o requerente perante o Poder Judiciário propor a presente demanda 

com o intuíto de ver totalmente satisfeito o seu crédito decorrente dos 

instrumentos contatuais em questão.

Despacho/Decisão: Considerando a Cessão de Crédito realizada entre o 

Banco do Brasil S/A e Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, 

conforme Declaração de Cessão de Crédito juntado à p. 96, defiro os 

requerimentos de p. 95 e verso, para tanto proceda a escrivania o 

seguinte:I – A alteração do polo ativo da presente demanda, fazendo 

constar Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. II – Que as 

intimações e publicações da parte autora se façam em nome do patrono 

Wallace Eller Miranda, conforme requerido a p. 95-verso, item “c”.III – 

Realize as correções necessárias no sistema Apolo, capa dos autos e 

onde mais couber.Após, proceda a citação por edital dos requeridos Celso 

Krein e Kremer Krein e Cia Ltda, conforme já determinado à p. 

69.Cumpra-se, às providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli de Fatima Pereira 

Gimenez, digitei.

Lucas do Rio Verde, 31 de janeiro de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 12098 Nr: 891-64.2004.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDAO DA SILVA - 

OAB:18546/O, JOCELDA STEFANELLO - OAB:3031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4735 MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerida para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002257-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RECKZIEGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1002257-33.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA REQUERENTE: RENATA RECKZIEGEL REPRESENTANTE: MENO 

JOSÉ RECKZIEGEL REQUERIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS. RENATA RECKZIEGEL, por 

seu representante MENO JOSÉ RECKZIEGEL, ajuizou a presente AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT e ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando seja determinado aos requeridos o 

fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar, tratamento 

domiciliar (Home Care) à beneficiada da ação em razão de sua situação 

peculiar de saúde e da sua impossibilidade financeira de arcar com o 

custeio do referido tratamento. Conforme expõe na inicial, a requerente 

conta atualmente com 74 anos de idade, portadora da patologia Mal 

Alzheimeir em grau moderado/grave em avanço, e ainda, possui nódulo na 

tireoide, restando totalmente dependente de seu esposo (curador) que 

conta com 73 (setenta e três) anos de idade, para realização das 

atividades comuns do dia-a-dia, em razão do seu estado de saúde. Expõe, 

que o tratamento prescrito pela Dra. Nathalia Mendonça Costa Lima Simão, 

solicita atendimento Home Care, objetivando evitar o agravamento do 

estado de saúde da requerente, sendo indicado: equipe de enfermagem 

24h por dia; visita de enfermeiro a cada 15 (quinze) dias, visita médica 

mensal; fisioterapia 05 (cinco) vezes na semana; fonoaudiólogo 02 (duas) 

vezes na semana e psicólogo 01 (uma) vez na semana. Relata ainda, que 

solicitou o fornecimento do tratamento na via administrativa, contudo, com 

resposta negativa, sendo-lhe ofertados serviços insuficientes em relação 

ao laudo médico e, sequer os serviços ofertados foram realmente 

disponibilizados, já passados 03 (três) meses, no aguardo do referido 

atendimento. Diz ainda, que por se tratar de um tratamento de alto custo, 

não possui condições financeiras de arcar com das despesas da terapia 

indicada para a manutenção da saúde da requerente, uma vez que esta 

sobrevive de aposentadoria previdenciária. Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirmando o dever de fornecimento dos requeridos do 

acompanhamento especializado, em razão da urgência própria ao caso, 

pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela a fim de compelir os 

requeridos a fornecer o tratamento domiciliar integral, conforme 

recomendação médica, arcando com as despesas dele decorrente, sob 

pena de aplicação de multa diária, pelo descumprimento. Com a inicial 

vieram documentos, conforme Id’s anexos. Recebida a inicial, 

determinou-se o encaminhamento de cópia dos autos ao NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico (ID n° 13721826), solicitando parecer técnico sobre as 

questões clínicas do caso em tela, e ainda, deferido os benefícios da 

gratuidade de justiça. O parecer do NAT aportou aos autos no evento de 

ID n° 13774300, sendo que o parecer não indica a necessidade de 

internação domiciliar (home care), para o presente caso. É o relatório. 

Decido. Passo então à análise do pedido de antecipação da tutela. De 

acordo com sistemática do atual Código de Processo Civil, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A 

tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o 

titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente 

faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. Pois bem. Importante registrar, que a antecipação dos efeitos da 

tutela, enquanto espécie das tutelas de urgência, prestigia a eficiência da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um 

juízo de cognição sumária, superficial, da matéria posta sub judice, como 

forma de conferir à parte litigante um meio provisório de satisfação do seu 

interesse, evitando o esvaziamento da eficácia da tutela definitiva em 
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razão do decurso do tempo. Assim, exige a lei processual daquele que 

pretende ser beneficiado com a tutela de urgência a demonstração de 

prova inequívoca da verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris) 

e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da 

demora na prestação jurisdicional (periculum in mora). Não se quer com 

isto afirmar ser necessária prova capaz de formar juízo de absoluta 

certeza. Basta que o interessado junte aos autos elementos de 

informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o 

quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade (e não 

possibilidade) a respeito do direito alegado. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140). Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. 

Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, solidariamente 

responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e proteção, e 

também a sua recuperação. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Analisando, então, os pressupostos para a concessão da 

tutela específica, observa-se que o fumus boni iuris se consubstancia nos 

princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição 

Federal, que impôs ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o 

acesso universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para a 

saúde dos cidadãos e, especificamente às crianças/adolescentes e 

idosos, atendendo ao disposto nos arts. 7º a 14, da Lei nº 8.069/90 e art. 

2º, da Lei n° 1.0471/2003. Os argumentos esposados pela parte 

requerente são absolutamente consistentes, contudo, necessário um 

lacônico apontamento acerca das peculiaridades caso e do tratamento 

home care suscitado. Home care é um termo amplo que descreve uma 

grande variedade de serviços relacionados com a saúde e que são 

executados em um ambiente residencial. O termo home care deveria ser 

utilizado apenas para referir-se a um serviço de saúde que conta com um 

trabalho multi e interdisciplinar. O home care é disponível às pessoas de 

todas as idades, tenham elas condições agudas ou crônicas, sejam elas 

pessoas com deficiências físicas ou não, e também, aos pacientes com 

condições terminais. A equipe que integra os serviços de home care 

trabalha com o paciente e sua família na educação a respeito de suas 

condições e ou patologias, e na capacitação dos mesmos a respeito das 

tarefas necessárias para cuidarem do paciente com segurança no 

ambiente do lar, e até mesmo chegar a um nível maior de independência. In 

casu, embora a autora seja portadora de patologia moderada/grave, que a 

torna dependente do auxílio de terceiros para sobreviver, não trouxe aos 

autos prova da imprescindibilidade do serviço de home care ou, com 

dedicação intensiva, como medida imprescindível à sua recuperação. 

Ademais, não há nos autos elementos que permitam concluir pela 

insuficiência dos tratamentos já fornecidos pela rede pública de saúde. 

Cumpre ressaltar também, que embora a declaração médica constante do 

ID n° 13665408, indique a necessidade de auxílio especializado, não há 

indícios de que a autora não possa, com o auxílio de familiares ou dos 

veículos pertencentes à saúde pública municipal, se submeter ao 

tratamento nos sítios dos centros especializados, conforme ofertados no 

Ofício n° 126/2018/SMS (ID n° 13665555). Antevejo relevância em 

salientar, que não se desconhece que o direito à saúde decorre do 

disposto no art. 196 da Carta Magna, que reconhece a saúde como “direito 

de todos e dever do Estado”, porém, neste momento de cognição sumária, 

não é razoável impor ao Poder Público fornecer serviço de home care à 

requerente, nos termos vindicados. Ressalte-se, ainda, que o 

considerável e custoso aparato a envolver o chamado tratamento home 

care supõe comprovação de sua imprescindibilidade, em detrimento de 

tratamento diverso, o que não foi demonstrado. Não há, em suma, 

comprovação suficiente de ser este o único tratamento adequado à 

autora. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - PASBC. HOME CARE. 

IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO 

DOMICILIAR, MAS NÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. 

ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. [...] 2. Sustenta o agravante que "a Internação Domiciliar visa 

atender a pacientes que necessitem de atenção intensiva e especializada 

em domicílio em alternativa à internação hospitalar", o que não se justifica 

no caso em exame, bastando o benefício de Cuidador Domiciliar, o qual foi 

renovado até 30.01.2014. 3. A expressão "home care" suscita uma série 

de imprecisões terminológicas. Trata-se de um termo amplo que descreve 

uma grande variedade de serviços relacionados com a saúde e que são 

executados em um ambiente residencial. Existem, contudo, dúvidas acerca 

da acepção precisa do termo, ora utilizado como sinônimo de internação 

domiciliar, ora como de atendimento (assistência) domiciliar. 4. O laudo 

médico acostado aos autos destacou a necessidade do serviço de "home 

care" - utilizando, contudo, o termo como sinônimo de atendimento (e não 

de internação) domiciliar - bem como de visita médica quinzenal, visita de 

enfermagem quinzenal, visita de nutricionista mensal, visita de fisioterapia 

cinco vezes por semana, além de técnico de enfermagem 24 (vinte e 

quatro) horas. 5. Do exame dos autos, em que pese a condição de saúde 

da autora, o fato é que, em análise superficial, esta não necessita de 

atenção intensiva e especializada em domicílio, própria do benefício de 

internação domiciliar[...]. 6. Os laudos médicos demonstram que o quadro 

da agravada inspira cuidados permanentes, mas não a necessidade de 

internação domiciliar. Nesse contexto, a decisão agravada deve ser 

reformada, ressalvando-se, todavia, que a supervisão deve ocorrer com o 

acompanhamento, por 24 (vinte e quatro) horas, de um técnico de 

enfermagem, não bastando a atuação de um "cuidador", um 

acompanhante leigo, haja vista que a recorrida é portadora de diabetes, 

hipertensão e Mal de Alzheimer, com quadro demencial, apresenta um 

histórico de recentes internações e faz uso diário de uma série de 

medicamentos. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente 

provido.” AG 201302010165693 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA. 

Publicação: 27/02/2014. Julgamento: 19 de Fevereiro de 2014. 

Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA. Deste modo, 

pontuo, que embora haja prescrição médica para atendimento home care 

24h por dia, não restou indubitavelmente comprovado que os serviços 

oferecidos pela Administração Pública – Unidade Básica de Saúde são 

insuficientes para o tratamento da paciente, bem como a impossibilidade 

de ser encaminhada aos centros de tratamento indicados pela 

administração pública, para os atendimentos necessários, como sessões 

terapêuticas ministradas por fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo. 

Lado outro, tendo em vista que constam dos autos oferecimento de 

tratamento pela via administrativa, que não foram dispensados à paciente, 

até o presente momento, conforme exposto na exordial e, visando o não 

agravamento do seu estado de saúde, entendo que a medida que se 

impõe, por ora, é que seja colocado em prática pelo Município a 

programação ofertada, com a execução dos serviços colocados a 

disposição a requerente, conforme oficio constante do ID n° 13665555, 

com sua adequação aos termos médicos prescritos (ID n° 13665408), 

quanto à quantidade de sessões (diária/semanais/mensais) de fisioterapia, 

fonoaudiologia, psicólogo, profissional de técnico de enfermagem, 

enfermeiro e médico. Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o segundo requerido 

disponibilize à requerente/paciente, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, o tratamento ofertado, a ser prestado pela Unidade Básica de 
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Saúde, da rede municipal, conforme consta no Ofício n° 126/2018/SMS (ID 

n° 13665555), adequando os serviços à prescrição médica (ID n° 

13665408), quanto à quantidade de sessões e acompanhamento 

(diário/semanal/mensal) de fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, 

profissional de técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, sob pena de 

aplicação de multa diária pelo descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 

(um mil reais). Caso haja notícia de descumprimento desta ordem judicial, 

extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao Ministério 

Público para adoção das providências legais pertinentes, no que tange à 

responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. Dispensada a 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do Novo Código de 

Processo Civil. Citem-se o (s) réu (s) na forma requerida para, querendo, 

contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 

dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, intimando-se, 

imediatamente, os requeridos da presente decisão, servindo-se a 

presente como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Às providências 

necessárias. Ciência ao Ministério Público. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de 

junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002229-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FILHOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º1002229-65.2018.8.11.0045 VISTOS. Recebo a inicial e os 

documentos a ela acostados. Defiro a gratuidade da justiça. Desde já, 

designo audiência de conciliação/mediação a ser realizada perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta 

Comarca, no dia 06 de setembro de 2018, às 16h30min. Proceda a 

escrivania o agendamento da audiência conciliatória no sistema PJE. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência 

(art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado. A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora para a audiência deverá ser 

feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de 

parte representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

ressaltando que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 25 de junho de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002235-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º1002235-72.2018.8.11.0045 VISTOS. Inicialmente, designo 

audiência de conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, 

no dia 06 de setembro de 2018, às 17h00min. Contudo, condiciono o 

cumprimento do presente despacho inicial ao recolhimento das custas pela 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 

Ultimada a providência acima, proceda a Sra. Gestora ao cumprimento 

integral do presente despacho, realizando para tanto o seguinte: O 

agendamento da audiência conciliatória no sistema PJE. Citação da parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecer ao ato designado. A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora para a audiência deverá ser 

feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de 

parte representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

ressaltando que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Ausente o recolhimento das custas no prazo acima assinalado, 

certifique-se a Sra. Gestora e torne-me conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de 

junho de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002158-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSO DALL ACOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002158-63.2018.8.11.0045 VISTO. Intime-se a parte 

autora, por seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, sob pena de indeferimento (Art. 321, do CPC), objetivando a 

comprovação de que a parte requerida tenha sido notificada 

extrajudicialmente, eis que o documento de Notificação constante do 

processo veio desacompanhado do comprovante de recebimento pelo 

devedor. Nesse diapasão, cumpre ressaltar que embora entenda que a 

notificação não precise necessariamente ser recebida pelo próprio 

devedor ela, no mínimo, tem que chegar ao seu conhecimento, o que não 

se verifica na espécie. Assim, ante a ausência de cumprimento das 

formalidades exigidas pelo Decreto-Lei n° 911/69, intime-se o banco 

requerente para as providências acima pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 25 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002104-97.2018.8.11.0045 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM 

PEDIDP DE TUTELA ANTECIPADA REQUERENTE: JOSÉ DA SILVA AGUIAR 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ajuizada por JOSÉ DA 

SILVA AGUIAR contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS, formulando na inicial, dentre outros, o pedido de 

antecipação da tutela a fim de determinar ao INSS a implantação do 

benefício de auxílio doença ao requerente, enquanto persistir a 

enfermidade ensejadora do benefício. Apresentou documentos anexos à 

exordial. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, de acordo com 
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sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, 

tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito 

comece a usufruir o bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de serem 

observados dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 59, caput, 

da Lei nº 8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Portanto, a concessão do referido benefício previdenciário está 

subordinada à comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade 

de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 

(doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções 

legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. Considerando os elementos de cognição existente 

nos presentes autos, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar 

‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. No caso vertente, a qualidade 

de segurado do autor restou suficientemente demonstrada, tendo em vista 

o CNIS em seu nome (ID n° 13490009 – pp. 01/03), e ainda, que o 

embasamento do indeferimento administrativo fora tão somente na 

ausência de verificação da incapacidade laboral, conforme Comunicado 

de Decisão anexo ao ID n° 13489962. No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, a requerente anexou relatórios/laudo médico, 

evidenciando que o requerente sofre de alteração degenerativa em art. 

acromioclavicular, alteração inflamatória manguito rotador e bursite (ID n° 

13489934 – p. 01), sendo afastado das atividades laborais pelo período de 

120 (cento e vinte) dias (16.02.2018 a 16.06.2018), bem como laudo 

médico indicando o desenvolvimento das patologias: S.43, M751, M25, 

M19, declarando a incapacidade laboral definitiva do autor (ID n° 13489934 

– p. 02), com data em 15.05.2018. Impende registrar, ainda, que o art. 62 

da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao 

segurado só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela 

impossível, quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O 

segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício 

até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, 

for aposentado por invalidez. Assim, está caracterizado o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for 

concedida apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido 

a implantação do benefício de auxílio-doença ao autor JOSÉ DA SILVA 

AGUIAR, NB 6220116538 (ID n° 13489962), devendo ser mantido pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser feito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). 

Findado o prazo de manutenção do benefício, não ocorrendo à realização 

da perícia médica, e não ocorrendo recuperação, o requerente deverá 

trazer aos autos atestado, ou exame médico comprovando sua 

incapacidade atual, para que assim possamos prorrogar o prazo do 

auxilio, até que se realize a perícia médica. INTIME-SE o INSS, por meio da 

EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, 

situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE (ID n° 13489914 – p. 02). No mais, a praxe 

e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada 

nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não tem por 

hábito ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da 

impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro o pedido de 

produção antecipada de prova pericial médica. Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso 

o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi 

convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos previdenciários, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Intime-se a parte requerente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente os quesitos a serem respondidos pelo expert. Por 

sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto (ID n° 13683331) cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas 

demandas previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, 

intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários. Com a juntada de contestação, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de junho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001963-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANUSIA ALCINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001963-78.2018.8.11.0045 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE REQUERENTE: GILVANUSIA 

ALCINA DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL- INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, proposta por GILVANUSIA 

ALCINA DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Em síntese, sustenta a autora que conviveu, em união 

estável, desde o ano de 1995, com o Sr. Alcione Junior Alves Vieira, 

falecido na data de 05.03.2016. Alega ter solicitado o benefício de pensão 

por morte, o qual restou indeferido na via administrativa, diante do não 

reconhecimento da autora como dependente do “de cujus”. Ao final, 

pleiteou a concessão da tutela urgência, a fim de que seja determinado ao 

Instituto Requerido a concessão do benefício de Pensão Por Morte, desde 

a data do óbito de seu companheiro, sob pena de aplicação de multa 

diária. Com a inicial juntou documentos, conforme se vê dos ID’s anexos. É 

o relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). No caso em apreço não verifico a presença de tais 

requisitos, uma vez que o pedido formulado na inicial depende de 

averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da união 

estável entre a requerente e o falecido ALCIONE JUNIOR ALVES VIEIRA. 

Ademais, a comprovação da situação de companheirismo e da 

dependência alegada, não pode ser extraída, a princípio, de prova 

estritamente documental, a qual, necessariamente, deverá ser 

corroborada por depoimento de testemunhas. Assim, tendo em vista que, 

no momento, não restou devidamente comprovado a condição de 
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dependente/companheira da requerente em relação ao “de cujus”, pende 

sobre a questão maior dilação probatória, pelo que, indefiro a antecipação 

da tutela pretendida. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação 

de audiência conciliatória, para que o Requerido possa oferecer a 

contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, caso o 

Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 

02.10.2018, às 14h00min, para realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. A autora deverá arrolar/completar o rol de as 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 357, §4° do CPC, 

em seguida caberá ao advogado da parte autora informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC. Se preferir, 

poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC). Proceda a escrivania o agendamento do ato no sistema PJE. 

Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98 do CPC). Intime-se a 

parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 25 de junho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001979-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ADELINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANI KERBER DIEL OAB - MT21492/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001979-32.2018.8.11.0045 AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL REQUERENTE: JOSEFA ADELINO 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, proposta por JOSEFA ADELINO DO 

NASCIMENTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS. É cediço que a presente ação demanda celeridade processual, eis 

que, se pretende adquirir a aposentadoria, requerendo concessão de 

liminar para implantação do benefício pleiteado desde seu requerimento 

administrativo. Pois bem. Tendo em vista a necessidade de verificação 

aprofundada dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar 

postulada, necessário se faz que os documentos apresentados – início de 

prova material, sejam corroborados por depoimento de testemunhas, 

assim, postergo a análise da liminar para momento posterior. A propósito, 

colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais Regionais pátrios: 

TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 2004.04.01.018888-0 

(TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação da tutela é cabível quando 

comprovado o preenchimento de ambos os requisitos previstos no art. 273 

do CPC. 2. Hipótese em que apenas o implemento do limite etário para a 

concessão do benefício e a presunção de que a atividade de pescador 

não é rentável não constituem fundamentos suficientes para demonstrar a 

efetiva urgência na concessão do benefício, a qual deve ser aferida a 

partir do exame das circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a 

antecipação da tutela.4. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 

contra decisão que, em sede de Ação Ordinária deferiu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, determinou a concessão do benefício 

de aposentadoria rural antes da audiência de instrução e julgamento. 2. 

Analisando os autos, verifica-se que muito embora exista início razoável 

de prova material baseado nos documentos apresentados com a inicial 

(cópia de certidão casamento, onde consta a profissão do marido da 

requerente como agricultor, ficha de inscrição do associado, emitida pelo 

sindicato de trabalhadores rurais, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

- CCIR, e outros), tais documentos não são suficientes para comprovar em 

definitivo a condição de segurada especial, necessitando a sua 

complementação por meio da prova testemunhal, posto que a mesma ainda 

não fora produzida nos autos. 3. Ora, é firme o entendimento que, em 

sede de antecipação de tutela, não é razoável determinar-se a 

implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato 

pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade 

de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 

00031093120144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: 02/10/2014). No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. No mais, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Não obstante, caso o Requerido 

apresente contestação nos autos, antes da audiência designada, 

consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo restará 

prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada a data 

para realização da audiência de instrução e julgamento, dispensando 

desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 02.10.2018, às 

15h00min, para realização de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. A autora deverá arrolar/completar o rol de as testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 357, §4° do CPC, em seguida 

caberá ao advogado da parte autora informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, por meio de 

carta com aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput 

e § 1º do art. 455, CPC. Se preferir, poderá trazer as testemunhas, 

atempadamente arroladas, independentemente de intimação, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, NCPC). Proceda a escrivania o 

agendamento do ato no sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida 

para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do 

CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

Autora (art. 98 do CPC). Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de junho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS Nº : 1000534-51.2018.8.11.0021

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: GERALDINA PEREIRA NUNES, Endereço: R 16, 942, 

Guaruja, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

PARTE RÉ: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA, 

Endereço: Rua Campo Novo, 608, Centro, CANARANA - MT - CEP: 

78640-000

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 
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eventuais interessados, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: A parte requerente, acima qualificada, ajuizou a 

presente ação, contra a parte requerida, também acima qualificada, 

alegando ser legitima possuidora do imóvel abaixo transcrito, de forma 

mansa, pacífica, ininterrupta e sucessiva por mais de 23 (vinte e três) 

anos, conforme demonstraram os títulos anexados aos presentes autos.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote urbano registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças sob a matricula nº 

27.477, com área de 600,00 m2, locado sob o nº 12 da quadra nº 116, 

Loteamento Coopercana, Cidade de Água Boa-MT, com os seguintes 

limites e confrontações: Frente com a Rua 16, medindo 15,00 m, lado 

direito com o lote 11 medindo 40 m, lado esquerdo com o lote 13 medindo 

40 m e fundos com o lote 08 medindo 15 m.

DESPACHO: Vistos. 1. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. 2. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 3. Cite-se 

para responder, no prazo de 15 (quinze) dias: a) pessoalmente aquele em 

cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como os 

confinantes indicados na inicial; b) por edital, com prazo de 30 dias, os 

réus em lugar incerto e eventuais interessados (art. 246, § 3º, CPC/2015). 

Constem as advertências legais (art. 344, CPC/2015). 4. Intimem-se, para 

que manifestem eventual interesse na causa, a União, o Estado e o 

Município, por meio de seus representantes legais (art. 75, incisos I, II e III, 

CPC/2015), encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, 

assim como dos documentos acostados. Notifique-se o Ministério Público 

(art. 178, CPC/2015). Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências.Eu, Vilma Teixeira Lopes Mignoni, Técnica 

Judiciária, digitei.Água Boa - MT, 25 de junho de 2018.

Odilo Genovai .Gestor Judiciário.Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

 PRAZO: 30 (TRINTA)DIAS

AUTOS Nº : 1000534-51.2018.8.11.0021

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: GERALDINA PEREIRA NUNES, Endereço: R 16, 942, 

Guaruja, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

PARTE RÉ: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA, 

Endereço: Rua Campo Novo, 608, Centro, CANARANA - MT - CEP: 

78640-000

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: A parte requerente, acima qualificada, ajuizou a 

presente ação, contra a parte requerida, também acima qualificada, 

alegando ser legitima possuidora do imóvel abaixo transcrito, de forma 

mansa, pacífica, ininterrupta e sucessiva por mais de 23 (vinte e três) 

anos, conforme demonstraram os títulos anexados aos presentes autos.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote urbano registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças sob a matricula nº 

27.477, com área de 600,00 m2, locado sob o nº 12 da quadra nº 116, 

Loteamento Coopercana, Cidade de Água Boa-MT, com os seguintes 

limites e confrontações: Frente com a Rua 16, medindo 15,00 m, lado 

direito com o lote 11 medindo 40 m, lado esquerdo com o lote 13 medindo 

40 m e fundos com o lote 08 medindo 15 m.

DESPACHO: Vistos. 1. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. 2. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 3. Cite-se 

para responder, no prazo de 15 (quinze) dias: a) pessoalmente aquele em 

cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como os 

confinantes indicados na inicial; b) por edital, com prazo de 30 dias, os 

réus em lugar incerto e eventuais interessados (art. 246, § 3º, CPC/2015). 

Constem as advertências legais (art. 344, CPC/2015). 4. Intimem-se, para 

que manifestem eventual interesse na causa, a União, o Estado e o 

Município, por meio de seus representantes legais (art. 75, incisos I, II e III, 

CPC/2015), encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, 

assim como dos documentos acostados. Notifique-se o Ministério Público 

(art. 178, CPC/2015). Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências. Eu, Vilma Teixeira Lopes Mignoni, Técnica 

Judiciária, digitei.Água Boa - MT, 25 de junho de 2018.

Odilo Genovai. Gestor Judiciário. Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ETERNO DE MORAIS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - 005.717.021-55 (PROCURADOR)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado das 

partes para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da manifestação do perito que 

se encontra(m) juntado(s) no ID nº 13659362 dos presentes autos. Água 

Boa - MT, 25 de junho de 2018. MARCELO KIST ENGELMANN Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000661-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON VICCARI TRENTIN (EXEQUENTE)

MONICA DE OLIVEIRA E SILVA TRENTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - 038.593.449-19 

(PROCURADOR)

 

Referência: autos n.º 1000661-86.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: EVERTON 

VICCARI TRENTIN, MONICA DE OLIVEIRA E SILVA TRENTIN Diante do 

pedido de cumprimento provisório de sentença, intime-se o executado 

para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar 

o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios também no patamar de 10% (dez por 

cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado. Não havendo o 

pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o 

exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 14 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23286 Nr: 2613-69.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H F Comércio de Cereias Ltda., Hugo Ferreira 

dos Santos, Rejane Ferraz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Silveira Martins - 

OAB:14.874/RS, Tatiana Ribeiro Soares - OAB:6.290/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, 

em face de H. F. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., e OUTROS.

 Realizados alguns atos processuais, a obrigação fora integralmente 

quitada, tendo a exequente postulado a extinção do feito face à quitação 

do crédito tributário (fl. 133).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos do que 

estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27675 Nr: 2123-13.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Ribeiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 132/133, eis que o executado já foi citado por 

edital, conforme fls. 29.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsionar o feito, requerendo medidas concretas para sua solvência, 

sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21925 Nr: 1290-29.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CARNEIRO CAETANO - 

OAB:43056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CARNEIRO CAETANO - 

OAB:43056

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento, notadamente os demais pedidos formulados à fl. 

142-vs.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032265 Nr: 3216-93.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DML Participações Imobiliárias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Urrutia Jung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Angela Balen - 

OAB:OAB/RS 33287, Rossana Hahn Saikoski - OAB:OAB/RS 103.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.16) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103622 Nr: 4532-49.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBOLI RODRIGUES LTDA - ME, Marcelo 

Rubens Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não tendo sido bloqueado ativos financeiros por meio de BACENJUD, a 

fim de quitar o débito do executado, fora a parte exequente instada a 

manifestar-se.

 Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 

do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade 

do executado, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de 

pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas 

pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências 

tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico ato 

processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de 

propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação.

 O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma 

que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca 

do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de instituição 

financeira, detentora de acesso à inúmeros bancos de dados cadastrais e 

de consumidores, muitas vezes muito mais atualizadas do que àqueles 

cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente os estatais.

 Insta ainda consignar que a própria Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata de 

regramento normativo administrativo de observância obrigatória por todos 

os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as funções do 

sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, qualquer 

possibilidade de consulta:

Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

 Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva.

 Mais severas ainda são as restrições administrativas, constantes no 

mesmo regramento de observância obrigatória citado, quanto à utilização 

do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir 

que:

Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 
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de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. (grifos 

nossos).

 Analisando o citado artigo, percebe-se que somente caberá a sua 

utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de forma 

comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.

 Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva 

da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou 

minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108279 Nr: 1441-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ferreira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, revogo a nomeação efetivada à fl. 68-vs. Por consequência, 

nomeio como perito médico o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet 

(CRM-MT 7805), telefone (66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do Código de 

Processo Civil). Nesse passo e considerando que já fora informado pelo 

Sr. Perito, local, data e horário para realização do ato, determino ao Sr. 

Gestor deste Juízo que intime as partes a comparecerem à Clínica HVA 

(Rua 16, Nº 235, Centro II, CEP 78.635-000, Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), 

na data de 06 de agosto de 2018, a partir da 08h00min, até as 12h00min, 

consignando-lhe que o atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Com 

fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo 

ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais). Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC). (...) Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Após as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, 

venham-me os autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

conforme prevê na primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22705 Nr: 2029-02.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Reichert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116023 Nr: 6195-96.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Friedrichs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/MT 21.979-B, Tiago Luis Bortolini - OAB:16.808-B MT

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, em face de BEATRIZ FRIEDRICHS.

 Realizados alguns atos processuais, a obrigação fora integralmente 

quitada, tendo a exequente postulado a extinção do feito face à quitação 

do crédito tributário (fl. 29).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos do que 

estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122341 Nr: 3652-86.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Simone Rodrigues Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacir Lorini, Ivani Isabel Lorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara B. de Lima - OAB:33073 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, SELSO LOPES DE 

CARVALHO - OAB:3556/B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar a 

legalidade da penhora realizada nos autos da ação de execução n. 

4037-49.2008.811.0021 – cód. 24742 e seu posterior prosseguimento.Em 

consequência, condeno a Embargante CLEIDE SIMONE RODRIGUES 

CABRAL ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa.Revogo a tutela deferida às fls. 

142/144.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 1032259 Nr: 3212-56.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilia Barbosa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira da Silva, Francisca Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilton Batista - OAB:OAB/TO 

3809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28583 Nr: 3035-10.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Fernandes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobrevindo aos autos a notícia do óbito do autor, de rigor a suspensão da 

ação, para que seja providenciada eventual habilitação dos sucessores.

 Assim, determino a suspensão dos autos e intimação do patrono da parte 

autora a proceder a habilitação do espólio do requerido, consignando para 

cumprimento o prazo de 02 meses (art. 313, § 2º, I, do Código de 

Processo Civil), sob pena de arquivamento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106057 Nr: 275-44.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FERRAZ DA SILVA, Florentina Ferraz 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/MT, Rosimeire Lucia Francolino da Costa - 

OAB:17.675 OAB/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente 

feito, para constar na capa dos autos que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Analisando o pedido de fls. 111/112, verifica-se que o procurador da 

parte autora relata que não foi intimado dos últimos andamentos 

processuais após o petitório para cumprimento de sentença, eis que as 

intimações foram direcionadas à Advogado diverso do mencionado.

 Assim, requereu o chamamento do feito a ordem e pugnou pela devolução 

dos prazos concedidos após o pedido de cumprimento de sentença 

realizado em 24/03/2017, reiterando as publicações e intimações 

exclusivamente em nome de André de Assis Rosa – OAB/MT 19.077-A, 

sob pena de nulidade.

 Pois bem.

 Considerando que o peticionante substabeleceu com reservas iguais de 

poderes aos procuradores Daniel Victor Farias Castro, Vanessa Rocha de 

Oliveira, Jeferson Weiss e Rosimeire Lúcia Francolino da Costa - 

Substabelecimentos fls. 96 e 99, indefiro o pedido de fls. 111/112 para 

reputar válidos os atos processuais praticados, eis que os referidos 

procuradores foram devidamente intimados dos atos processuais, 

conforme certidão em anexo.

 Sem prejuízo, determino a inclusão do procurador, Dr. André de Assis 

Rosa – OAB/MT 19.077-A, a fim de enviar-lhe, exclusivamente, todas as 

intimações.

 Cumpra-se a determinação de fls. 110.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14379 Nr: 1320-35.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia - Sicredi Araguaia, Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR, Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 Intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28492 Nr: 2936-40.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que fora noticiado fato que, em tese, impossibilita o 

prosseguimento do presente cumprimento de sentença, de rigor a 

suspensão do feito nos termos requeridos.

 Ante o exposto, determino a suspensão dos autos até ultimação da ação 

de interdição autuada eletronicamente sob o número 

1001099-49.2017.8.11.0021.

 Determino que a presente suspensão seja informada no bojo dos autos 

supramencionados, solicitando ao juízo presidente do referido feito que 

informe a ocorrência de ultimação da ação, a fim de que o presente 

procedimento seja findado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14898 Nr: 1890-21.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nascimento dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Nunes - OAB:39652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 
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autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109222 Nr: 1988-54.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberléia Aparecida Pister da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido às fls. 65.

 Decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a requerente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032461 Nr: 3327-77.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Cattani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 19.993-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 4165-59.2014.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro Aparecida Ramos de Mello, João Franklin Ramos 

de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton José Rafaelli, Ivone Salete Fontana 

Raffaelli, Lucas Eduardo da Grava Frare, Heiden Frare, Caio Augusto da 

Grava Frare, Zilma de Fatima da Grava Frare, Jaci Ferreira, Mariana 

Augusta de Almeida Anfe, João Batista Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Diante do exposto, julgo totalmente improcedente a presente demanda, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno os 

autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios para os requeridos, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º do 

Código de Processo Civil. Proceda-se a correta numeração dos autos, 

especificadamente entre as folhas 354 e 355.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93906 Nr: 3088-15.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leide Daiane Batista de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leôncio Rodrigues Gomes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 Nesse passo, oficie à Caixa Econômica Federal a, no prazo de 10 dias, 

informar se o executado está inscrito no FGTS e o saldo existente na sua 

conta vinculada, sendo que, na hipótese da existência de saldo positivo, 

deverá a instituição financeira, na mesma oportunidade, proceder à 

indisponibilidade do numerário até o montante da dívida, atualizada.

(...)Diante disto, decreto a prisão civil do executado JOSÉ LEÔNCIO 

RODRIGUES GOMES JUNIOR, já qualificado nos autos, pelo prazo de 03 

(três) meses, em virtude da dívida alimentar para com a requerente do 

período referente aos três últimos meses executados até a presente data, 

incluindo-se ainda as prestações vincendas a contar da presente 

decisão.Expeça-se o devido mandado de prisão, comunicando aos órgãos 

policiais a expedição para que seja dado o devido cumprimento bem como 

perfaça o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

do Conselho Nacional de Justiça, conforme determinação expressa no 

artigo 2º, parágrafo 1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho de 2011 do 

Conselho Nacional de Justiça.Cumprido o mandado, deve o devedor ser 

cientificado que, nos termos do artigo 528, parágrafo 5°, do Código de 

Processo Civil, o cumprimento da pena não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas.Deverá acompanhar o mandado o 

extrato atualizado do débito, consignando-se que o pagamento integral 

ilide ou cessa o cumprimento da medida restritiva.Transcorrido o prazo 

sem a quitação do débito, deve o devedor ser imediatamente colocado em 

liberdade, independentemente de nova deliberação, se outro motivo não 

subsistir para sua prisão, o que deve ser averiguado pela Administração 

Penitenciária Estadual.Fica a presente decisão, acompanhada da certidão 

de cumprimento do mandado devidamente datada, valendo como alvará de 

soltura após expirado o prazo da custódia, o que deverá ser certificado e 

imediatamente comunicado pela autoridade prisional competente.Por fim, 

oficie ao Tabelionato de Notas e Protestos desta Comarca para que leve a 

protesto o título judicial executado nestes autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032443 Nr: 3315-63.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Mendes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 
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Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16089 Nr: 3023-98.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Lorenzon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6.445-A MT

 Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente postulou pela 

suspensão da execução, eis que estaria em curso procedimento 

administrativo de parcelamento do crédito tributário.

 O artigo 151, inciso VI da lei n.º 5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Código 

Tributário Nacional), incluído pela Lei Complementar n.º 104, de 10 de 

Janeiro de 2001, especifica que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(…)

VI – o parcelamento.

 No caso presente, a necessidade de suspensão da execução 

assemelha-se ao caso tratado no artigo 922 caput da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil):

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

 Saliente-se que se tal fato gerador da suspensão ocorresse antes do 

ajuizamento da ação executiva, caso seria de extinção da ação.

 No entanto, a postulação de parcelamento ocorrera após a cobrança 

judicial do débito, de forma que totalmente cabível, conforme requerido, a 

suspensão do feito executivo.

 Por analogia ao artigo 40 caput da lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 

1990 (Lei das Execuções Fiscais), o prazo prescricional será obstado 

durante o prazo de suspensão processual requerido.

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo exequente.

 Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e o seu 

prazo.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.

 Após a intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 

6.830/90, o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93906 Nr: 3088-15.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leide Daiane Batista de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leôncio Rodrigues Gomes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento, notadamente os demais pedidos formulados à fl. 

93.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 899-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de habilitação dos herdeiros requerido nos próprios autos em 

razão do noticiado falecimento do autor. Sr. Jonas de Souza Lima.

 Com a formulação do pedido (fls. 55/61), vieram os documentos de fls. 

62/90.

 Oportunizado ao Requerido manifestar-se sobre a pretensão, este não se 

opôs à habilitação dos herdeiros (fls. 91/92).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o necessário. Decido.

 Analisando os autos, registro que, tendo o falecimento do exequente 

ocorrido quando já ajuizada a presente ação, é plenamente possível o 

ingresso dos herdeiros no polo ativo.

 Compulsando os autos, verifica-se a existência de certidão de óbito do 

requerente Jonas de Souza Lima (fls. 62), que indica deixar viúva e quatro 

filhos.

 A parte requerida não se opôs à habilitação requerida.

 De rigor o acolhimento da habilitação pretendida, nos termos do art. 689 

do Código de Processo Civil, ante a comprovação dos requisitos 

necessários.

 Ante o exposto, declaro habilitado os herdeiros do Exequente, 

representada pelos herdeiros MARIA ANA DE LIMA, EDNA MARIA DE 

SOUZA, JONAS DE SOUZA LIMA FILHO, SEBASTIÃO DE SOUZA LIMA, 

ELZA MARIA DE SOUZA e MIGUEL PEREIRA DE MORAIS (fls. 55/90), os 

quais deverão ser intimados doravante de todos os atos processuais.

 Determino a inclusão dos herdeiros acima identificados na contra capa 

dos autos, os quais deverão ser incluídos no polo ativo da presente 

demanda.

 Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, nos termos da decisão de fls. 41.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32121 Nr: 1121-71.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isidoro Celso dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Bubry Reimer dos 

Santos - OAB:8.543/MT, Geraldo Antonio Mendes da Silva - 

OAB:OAB 2894/MT, Marilene Mendes da Silva - OAB:3.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Candido Josadach Muller 

Santos - OAB:12.672-E/MT

 Considerando a informação oriunda da Justiça Federal (fls. 910/916-vs), 

intime-se o requerente Isidoro Celso dos Santos para que manifeste-se 

acerca da retenção de valores de titularidade de Alfeu Camana, bem como 

para que promova a respectiva restituição, consignando para cumprimento 

o prazo de 10 (dez) dias.

 Mantenho os autos suspensos até resolução da celeuma acima noticiada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2320 Nr: 66-08.1998.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRATORLÂNDIA TRATORES LTDA, JONAS 

ALVES DE SOUZA, TEREZA FURMANN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:NONONONONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEREZA FURMAN ALVES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 3363-B

 (...)Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere, não somente para o Poder Judiciário como para os representantes 

judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos arquivados desde já, 

com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo 

período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles 

desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer 

posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106218 Nr: 377-66.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INERCY LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALISSON HENRIQUE JUSTO E 

LEMES - OAB:31793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, apenas para condenar a parte requerida a pagar à 

parte autora os valores devidos a título de recolhimentos fundiários 

referentes a todo o período de contratação temporária, ou seja, de 

01/07/2008 até 14/10/2015, bem como o pagamento das férias acrescidas 

do terço constitucional e décimo terceiro salário, referentes ao período de 

01/07/2008 a 31/12/2014, em razão do exercício da função de agente 

comunitário de saúde no município de Água Boa-MT.Os valores deverão 

ser atualizados com os mesmos encargos incidentes quando do 

recolhimento em atraso, na forma do que dispõe o art. 22, §§ 1º, 2º e 2º-A 

da Lei nº 8.036/90, ou seja, com a aplicação da TR por dia de atraso, juros 

de mora de 0,5% e de multa de 10%.Deixo de condenar o Reclamado em 

perdas e danos, conforme pleiteado pela parte autora na exordial, diante 

da não comprovação dos danos, ônus que incumbia a parte 

autora.Considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, 

condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) ao patrono 

da parte adversa, nos termos art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, fica a exigibilidade de tais débitos suspensos, nos termos do artigo 

98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032203 Nr: 3173-59.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 12ª 

Região - CRTR MS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karin Adriana Brietzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hevelyn de Souza M. Lopes - 

OAB:OAB/MT 17.952/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102666 Nr: 3856-04.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Alves de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por LENI ALVES DE 

AQUINO em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a obrigação fora integralmente 

cumprida, tendo a exequente postulado apenas o desentranhamento de 

documento (fl. 139).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 416 de 909



 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Por consequência, determino o desentranhamento do documento de fl. 

138 com posterior entrega à patrona da parte autora e consequente 

substituição pela cópia juntada à fl. 140, certificando-se o ocorrido.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17821 Nr: 976-20.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS CÂMARA LOCATELLI LUNKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:15101-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito sob pena de arquivamento, tendo em vista que 

decorreu o prazo de suspenção deferido anteriomente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114580 Nr: 5161-86.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS DOMINGOS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALISSON HENRIQUE JUSTO E 

LEMES - OAB:31793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5) Da audiência de instrução e julgamentoConsiderando ser pertinente e 

útil ao deslinde da causa defiro a exibição de documentos postulada à fl. 

10-vs e, reiterada à fl. 56.Nesse passo, e considerando o disposto nos 

artigos 398 e 400, do Código de Processo Civil, determino a intimação da 

parte requerida a colacionar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

contratos de prestação de serviços pelo autor ao Executivo Municipal 

requerido, relativos aos anos de 2004 à 03.01.2010, sob pena de serem 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor que, por meio dos 

referidos contratos, pretendia provar. Havendo manifestação ou 

certificado o respectivo decurso de prazo, intimem-se sucessivamente as 

partes para, querendo, apresentarem alegações finais.Após, retornem-me 

conclusos para prolação de sentença.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99728 Nr: 2096-20.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adely Tavares da Silva, Alan Rogério Steinmetz, Alipio 

dos Santos Knopf, Angelica Maria Gonzaga Kreling, Almanir Faoro, 

Antônia Paula Faria da Silva, Aprígio Rodrigues Pereira, Antonio Delonir 

Bergonsi, Arlei das Graças Trento, Antonia Pires da Silva, Antonio Laire 

Togni, Atevaldo Silva Maracaipe, Aparecida da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Intime-se a Fazenda Pública Municipal para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30728 Nr: 5149-19.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cristina Mazetti, Nelsi Maria Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 (...). O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção 

quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na 

Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN.Verifica-se, por uma vaga leitura do referido 

dispositivo, que o sistema em questão serve somente à inserção e retirada 

de constrições judiciais de veículos, não servindo para consulta, 

mormente executiva.Mais severas ainda são as restrições administrativas, 

constantes no mesmo regramento de observância obrigatória citado, 

quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é 

específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações.Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21925 Nr: 1290-29.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CARNEIRO CAETANO - 

OAB:43056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CARNEIRO CAETANO - 

OAB:43056

 Nesse passo, oficie à Caixa Econômica Federal a, no prazo de 10 dias, 

informar se o executado está inscrito no FGTS e o saldo existente na sua 

conta vinculada, sendo que, na hipótese da existência de saldo positivo, 

deverá a instituição financeira, na mesma oportunidade, proceder à 

indisponibilidade do numerário até o montante da dívida, atualizada.

(...)Diante disto, decreto a prisão civil do executado RENE DE OLIVEIRA, já 

qualificado nos autos, pelo prazo de 03 (três) meses, em virtude da dívida 

alimentar para com a requerente do período referente aos três últimos 

meses executados até a presente data, incluindo-se ainda as prestações 
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vincendas a contar da presente decisão.Expeça-se o devido mandado de 

prisão, comunicando aos órgãos policiais a expedição para que seja dado 

o devido cumprimento bem como perfaça o seu imediato registro no Banco 

Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ, conforme determinação expressa no artigo 2º, parágrafo 1º da 

resolução n.º 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho Nacional de 

Justiça.Cumprido o mandado, deve o devedor ser cientificado que, nos 

termos do artigo 528, parágrafo 5°, do Código de Processo Civil, o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas.Deverá acompanhar o mandado o extrato atualizado do 

débito, consignando-se que o pagamento integral ilide ou cessa o 

cumprimento da medida restritiva.Transcorrido o prazo sem a quitação do 

débito, deve o devedor ser imediatamente colocado em liberdade, 

independentemente de nova deliberação, se outro motivo não subsistir 

para sua prisão, o que deve ser averiguado pela Administração 

Penitenciária Estadual.Fica a presente decisão, acompanhada da certidão 

de cumprimento do mandado devidamente datada, valendo como alvará de 

soltura após expirado o prazo da custódia, o que deverá ser certificado e 

imediatamente comunicado pela autoridade prisional competente.Por fim, 

oficie ao Tabelionato de Notas e Protestos desta Comarca para que leve a 

protesto o título judicial executado nestes autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032222 Nr: 3185-73.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do 

Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Nage Haddad Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do CRC/MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85622 Nr: 137-82.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Balerini de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse passo, nomeio como Leiloeira a Sra. Cirlei Freitas Balbino da Silva 

(Leiloeira oficial devidamente inscrita na JUCEMAT sob o nº 22, com 

endereço profissional na Empresa Leilões Judiciais Serrano, situada na 

Rua 02, Quadra 07, Lote A, nº 264, Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 

78.068-340, telefone 0800-707-9272/0800-730-4050).Fixo como comissão 

da leiloeira o montante de 05% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

a ser suportada pelo arrematante.Autorizo a venda em segunda pregão, 

por valor não inferior à 70% (setenta por cento) do valor do 

imóvel.Intime-se a leiloeira nomeada, para que efetive seu munus no prazo 

de 60 (sessenta) dias.Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33720 Nr: 2730-89.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Alves Maracaipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Diante do pedido às fls. 162/164-vs, intime-se o executado para, nos 

termos do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), 

conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030055 Nr: 1731-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Maggi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tonny Porrt Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Tadeu Guilhen - 

OAB:OAB/MT 3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado às fls. 36/37 e determino a citação por hora 

certa do requerido TONY PORT FERREIRA DE ARAÚJO, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça observar rigorosamente as disposições contidas nos 

artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil.

 Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032347 Nr: 3255-90.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Jurema da Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludmilla Mathias de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe da Silva Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 147.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 
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Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27884 Nr: 2335-34.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sadi Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jesuíno Barbosa Júnior - 

OAB:11858/GO

 Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente postulou pela 

suspensão da execução, eis que estaria em curso procedimento 

administrativo de parcelamento do crédito tributário.

 O artigo 151, inciso VI da lei n.º 5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Código 

Tributário Nacional), incluído pela Lei Complementar n.º 104, de 10 de 

Janeiro de 2001, especifica que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(…)

VI – o parcelamento.

 No caso presente, a necessidade de suspensão da execução 

assemelha-se ao caso tratado no artigo 922 caput da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil):

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

 Saliente-se que se tal fato gerador da suspensão ocorresse antes do 

ajuizamento da ação executiva, caso seria de extinção da ação.

 No entanto, a postulação de parcelamento ocorrera após a cobrança 

judicial do débito, de forma que totalmente cabível, conforme requerido, a 

suspensão do feito executivo.

 Por analogia ao artigo 40 caput da lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 

1990 (Lei das Execuções Fiscais), o prazo prescricional será obstado 

durante o prazo de suspensão processual requerido.

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo exequente.

 Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e o seu 

prazo.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.

 Após a intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 

6.830/90, o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3442 Nr: 102-50.1998.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Ind. e Com. de Produtos 

Alimentícios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B, Enio Alexandre Gomes Bezerra da 

Silva - OAB:8297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cylmar Pitelli Teixeira 

Fortes - OAB:107950/SP

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98375 Nr: 1295-07.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto e Montes Ltda, Humberto Pereira Freitas, 

Sementes Montana Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Montana Ltda - ME, Humberto e 

Montes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Cabral Ribeiro Junior - 

OAB:OAB/GO 27.896, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Xavier 

Franco - OAB:25711/GO, ODAIR CABRAL RIBEIRO JUNIOR - OAB:27896

 Diante do exposto, julgo totalmente improcedentes os pedidos formulados 

na Ação principal e na Reconvenção, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Considerando que o Requerido/Reconvinte não 

recolheu as custas e taxas processuais no momento da distribuição da 

Reconvenção, condeno-o a recolher o décuplo do valor que deixou de 

recolher, nos termos análogos ao que prevê o parágrafo único do art. 100 

do Código de Processo Civil.No mais, considerando que cada litigante foi, 

em parte, vencedor e vencido, condeno ambas ao pagamento das custas 

e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas 

pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa.Desentranhe-se dos autos a 

cópia da Contestação e doc. – fls. 204/256 (certificando-se a data do 

protocolo), bem como cópia da Reconvenção e doc. – fls. 257/272 

(cerificando-se a data do protocolo), eis que as referidas cópias foram 

colacionadas aos autos antes das originais.Remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor, a fim de retirar do Sistema Apolo a gratuidade 

indicada, eis que a parte autora devidamente recolheu as custas e taxas 

iniciais devidas – fls. 201/202.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24742 Nr: 4037-49.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Lorini, Ivani Isabel Lorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342

 Considerando a ultimação dos embargos em apenso, determino o 

prosseguimento da presente execução.

 Cumpra-se a decisão de fls. 121/122 e fls. 126/127.

 Intime-se as partes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6197 Nr: 262-02.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tratorfértil Máquinas Agrícolas Ltda, LUIZ 

REBELATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B, Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:1241876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 Ante o exposto, conheço da exceção, pela sua formalidade e, no mérito, 

nego-lhe provimento, tendo em vista que a questão alegada não obsta a 

execução, nem determina a sua suspensão.Quanto ao cabimento do 

pagamento das custas e honorários advocatícios, a jurisprudência pátria 

solidificou o entendimento de que somente são cabíveis a sua aplicação 

quanto do acolhimento, ainda que parcial, da exceção, o que não é o caso 

dos autos.Portanto, deixo de condenar o excipiente no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios.Intime-se as partes, 

notadamente o exequente, para que impulsione o feito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032221 Nr: 3184-88.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do 

Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Nage Haddad Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do CRC/MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2415 Nr: 446-60.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Franklin Ramos de Mello, João Lopes de 

Souza, Milton Sérgio Ganassini, Maria Florisbela Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VORNEI BERNARDES DA 

COSTA - OAB:100

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115888 Nr: 6102-36.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Gomes Meneses - ME, Nilson Gomes 

Menezes, Lourdes Gomes Menezes, Maria Aparecida Gomes Siqueira, 

Menezes e Siqueira Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19014/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100682 Nr: 2634-98.2015.811.0021

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fronteira Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda ao apensamento do presente feito ao processo cód. 109428.

 Após, conclusos para deliberação.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100647 Nr: 2612-40.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledir Galera Scherer, Leia Cristina Couto Siqueira, 

Liliane Cristina Bueno, Lia Irene Monteiro, Leila Giacomolli, LISIANE MARIA 

LUZ FIGUEIRO, Lurdes Catarina Dall Agnol Anversa, Lucinéia Bernardo da 

Silva, Lucia Maria Behnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Intime-se a Fazenda Pública Municipal para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 420 de 909



 Cod. Proc.: 99780 Nr: 2125-70.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber, Edelmar Olivio Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado às fls. 65/66 para determinar a citação por hora 

certa do executado GERALDO ERVINO WEBBER, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça observar rigorosamente as disposições contidas nos artigos 252 e 

253 do Código de Processo Civil.

 Ressalto que a citação por hora certa deverá ser realizada no endereço 

indicado às fls. 66.

 No mais, verifica-se que a diligência do Sr. Oficial de Justiça já fora 

recolhida nos presentes autos, conforme guia e comprovante de 

transação colacionado às fls. 67/68.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032490 Nr: 3343-31.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Avrella Herpich, Irineu Herpich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Debacker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Dornelles - 

OAB:OAB/RS 44903

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 5) Designo audiência de instrução para o dia 07 de agosto de 2018 às 

13h50min, no horário Oficial do Estado de Mato Grosso.

 6) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

7) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

8) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101199 Nr: 2934-60.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima, Ozana Baptista 

Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Salete Fontana Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido às fls. 233.

 Decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115221 Nr: 5615-66.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, ante a 

inexistência de início razoável de prova material, extinguindo o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC, 

com a ressalva de que a exigibilidade dessa condenação ficará suspensa, 

somente podendo ser executada nas hipóteses do artigo 98, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94131 Nr: 3241-48.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neuza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:210219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108555 Nr: 1578-93.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Juwer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 
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da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032375 Nr: 3265-37.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elivony Sousa Ferreira - 

OAB:19129/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032223 Nr: 3186-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETMdA, RMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Yumi Ribeiro 

Tokuzumi - OAB:265714/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98757 Nr: 1519-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber, Edelmar Olivio Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de arresto requerido às fls. 194, eis que passara-se 

tempo suficiente para que os reais compradores repassarem os grãos 

que supostamente estariam armazenados na J.A.F. Ferreira Alimentos – 

Eireli.

 No mais, denota-se que os contratos de compra e venda juntados pela 

Empresa J.A.F. Ferreira Alimentos – Eireli, não guardam relação com a 

Fazenda Barra Bonita, a qual fora objeto da Cédula de Crédito Bancário.

 Neste sentido, intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias e requerer medidas concretas para a solvência do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Por fim, proceda-se com a habilitação do novo procurador da parte 

exequente, tendo em vista a renúncia do mandato do advogado anterior – 

fls. 197/199.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93294 Nr: 2581-54.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvino Lúcio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

ante a inexistência da qualidade de segurado especial, extinguindo o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte autora no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 

8.º, do CPC, com a ressalva de que a exigibilidade dessa condenação 

ficará suspensa, somente podendo ser executada nas hipóteses do artigo 

98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 712-90.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária movida por CREUZA Ribeiro da Silva, em 

que, certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, restou 

noticiado o óbito da autora, tendo os seus sucessores postulado 

respectiva habilitação com cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (fl. 63/74).

 Devidamente intimada, a parte requerida manteve-se inerte (fl. 75-vs/76).

 É o necessário à análise e decisão.

 Analisando os autos, concluo que o pedido de habilitação dos herdeiros 

deve ser deferido, eis que não há razão para se inadmitir a habilitação.

 Registro que, tendo o falecimento da requerida ocorrido quando já 

transitada em julgado a sentença condenatória, é plenamente possível o 

ingresso do espólio no polo ativo.

 Ante o exposto, declaro habilitado o espólio da requerente, representado 

pelos herdeiros GUSTAVO JOSÉ FERREIRA, WILIANS FERREIRA DA 

SILVA, MARIZETE FERREIRA DA SILVA e LUCIANA APARECIDA 

FERREIRA DA SILVA que deverão ser intimados doravante de todos os 

atos processuais.

 Sem prejuízo, defiro o prosseguimento na fase de cumprimento de 

sentença.

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se a executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112290 Nr: 3806-41.2016.811.0021

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Fries, Aljena Fries

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão de fl. 25, acolho o pedido formulado às 

fls. 52/53.

 Ante o exposto, oficie à Secretaria Municipal de Saúde a indicar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, profissional médico para proceder 

perícia médica da interditanda visando aferir a extensão da incapacidade 

aventada.

 Consigne, na oportunidade, que a perícia deverá ser realizada na 

residência da interditanda, tendo em vista sua dificuldade de locomoção, 

sendo que ambas as partes deverão ser previamente cientificadas da 

data e horário agendados, motivo pelo qual, o agendamento deverá ser 

feito com tempo hábil ao respectivo cumprimento.

 Com o aporte do laudo, intimem-se o Ministério Público e o curador 

especial para manifestação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105980 Nr: 229-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injedisel Bombas e Bicos Injetores Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 (...) .Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o 

sistema em questão serve somente à inserção e retirada de constrições 

judiciais de veículos, não servindo para consulta, mormente 

executiva.Mais severas ainda são as restrições administrativas, 

constantes no mesmo regramento de observância obrigatória citado, 

quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é 

específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação do endereço da 

parte requerida atribuição exclusiva da autora e não sendo, pelo 

requerente, demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, 

indefiro o pleito de expedição de pedido de informações.Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, 

requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110982 Nr: 3000-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para que promova o pagamento da guia referente à expedição 

da certidão solicitada às fls. 99/100, devendo colacionar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, o comprovante original de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36330 Nr: 931-74.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iria Kremer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para tomar ciência da expedição do(s) RPV(s)/Precatório(s), 

podendo, caso queira, manifestar o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100455 Nr: 2487-72.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSERVE SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaudêncio José Mainini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Analisando o citado artigo, percebe-se que somente caberá a sua 

utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de forma 

comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.Portanto, sendo a 

declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não 

sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente neste 

sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações.Intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento.Havendo manifestação ou certificado o 

respectivo decurso de prazo, retornem-me conclusos para 

deliberação.Intime-se e cumpra-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000716-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO CAMPOS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000716-37.2018.8.11.0021 AUTOR: OTACILIO 

CAMPOS GUIMARAES Considerando que ainda não houvera a 

composição da lide, acolho a emenda retro. Nesse passo, admito os 

documentos colacionados, bem como determino a citação da parte 

requerida, nos termos já determinados, porém no endereço constante do 

id nº 13721910. Cumpra-se. Água Boa, 21 de junho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERO RETSIAMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000082-41.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PERO 

RETSIAMO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 
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se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000254-80.2018.8.11.0021 REQUERENTE: AFONSO 

WA ARO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 
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presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000242-66.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 
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jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
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seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000243-51.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 
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todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 
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estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000245-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RENHORETSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000245-21.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LAURA 

RENHORETSIO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 
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com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 
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Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000230-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000230-52.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CIBELE 

PEHOTSION Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 433 de 909



plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Referência: autos n.º 1000247-88.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TEREZINHA TSINHOTSEENWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 435 de 909



tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000167-27.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI MARIA SCHAEDLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001183-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIRA JOAQUINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte requerida - Município de de 

Cocalinho - MT - do despacho de ID nº 12955191 para que proceda a 

juntada nos autos do comprovante de que o falecido estava afastado de 

suas funções.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36413 Nr: 1014-90.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edurado Marafon Silva - 

OAB:69992/PR, Sandra Mara Marafon da Silva - OAB:16613/PR

 Certifico que nesta data, encaminhei via Malote Digital, extrato fls fls 295, 

a Carta Precatória ao Juizo de União da Vitória PR, sendo que, em seguida 

atraves de ligação telefonica realizada no Cartório Distribuidor daquele 

Juizo, fui informado pelo Distribuidor Leandro e pela servidora Luciane 

Hepfner, que a CP foi lida e devidamente distribuida nesta data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31517 Nr: 517-13.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Luiz Becker, IZABEL FERLA BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, acerca da data, horário e local para início e 

desenvolvimento dos trabalhos periciais, qual seja: dia 23/07/2018, às 

14h30min, à Avenida Rubens de Mendonça, nº 1.856, Bosque da Saúde, 

Cuiabá - MT, CEP: 78.050-000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85494 Nr: 8-77.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo Lazzarini Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente, para proceder o preparo da Carta Precatória de Citação a ser 

expedida à Comarca Ribeirão Preto - SP, no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhando a este Juízo as devidas Guias recolhidas para posterior 

encaminhamento da Deprecata para cumprimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOHAINE CAMPOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/08/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDRA SUZANA KRELING (REQUERENTE)

WILLYS SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDRA SUZANA KRELING (REQUERENTE)

WILLYS SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADILLIO FREIRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI CATARINA REICHERT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/08/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MARCAL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1000506-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS 

ALBERTO MARCAL DE ARAUJO Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 

de março de 2015 (Código de Processo Civil) nada dispôs acerca do 

impulsionamento de eventual cumprimento de sentença pelo interessado 

depois do trânsito em julgado da decisão, ficara a cargo dos regulamentos 

administrativos tal especificação. No Estado de Mato Grosso, a 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT 

especificamente dispôs em seu artigo 1.006 caput que: Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados. Diante do exposto, determino que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo 

requerido nesse prazo, determino o seu arquivamento, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 18 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FERRAZ CELESTRINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1000171-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DORALICE FERRAZ CELESTRINO SILVA Considerando que a Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) nada dispôs 

acerca do impulsionamento de eventual cumprimento de sentença pelo 

interessado depois do trânsito em julgado da decisão, ficara a cargo dos 

regulamentos administrativos tal especificação. No Estado de Mato 

Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 caput que: Art. 

1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados. Diante do exposto, determino que 

os autos permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias e, nada 

sendo requerido nesse prazo, determino o seu arquivamento, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 18 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010332-82.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE WEISSHEIMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER GUSTAVO ALVES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. despacho do MM. 

juiz id. 11221976, promovo a intimação da advogada do exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-56.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010099-56.2014.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

SOARES RIBEIRO Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 12 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101092 Nr: 2873-05.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Bernardes Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva inicial, para 

CONDENAR o réu VALDENIR BERNARDES MONTEIRO como incurso no 

delito previsto no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03.Passo à dosimetria da 

pena, observando-se o princípio constitucional da individualização (art. 5º, 

XLVI, CRFB).3.1 – Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)A 

culpabilidade do réu demonstra reprovabilidade normal ao tipo penal, não 

havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos 

antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e 

elevar a pena. A conduta social não há elementos que indiquem 

instabilidade no meio social. Quanto à personalidade, não existem indícios 
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que indiquem desvios. Os motivos e as circunstâncias são próprios do 

crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram 

valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. Por sua 

vez, as consequências também são inerentes ao crime e também foram 

valoradas pelo legislador. Ao final, verifico que o comportamento da vítima 

nada pode ser dito abstratamente.Assim, fixo a pena-base no patamar 

mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.3.2 – Das 

atenuantes e agravantes (arts. 61 e 65 do Código Penal)Presente as 

circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, porém, deixo de 

aplica-la em razão da pena base já ter sido fixada no mínimo legal, nos 

termos da Súmula 231 do STJ.Inexistem circunstâncias agravantes a 

serem consideradas. Sendo assim, mantenho a pena em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.3.3 – Causas de aumento e diminuição de 

pena (art. 68 do Código Penal) Não concorrem, neste caso, causas de 

aumento de pena e/ou de diminuição de pena.Diante disso, fixo a 

condenação definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/3 (um trigésimo) do 

salario mínimo vigente à época dos fatos.Fixo o regime aberto para 

cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código 

Penal.3.4

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 24884 Nr: 2414-50.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de procurador da requerente, intimado 

a impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58679 Nr: 1424-49.2014.811.0020

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GUSTAVO DE MELO ANICEZIO, ESPÓLIO DE MARTA 

REGINA RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL, CLADEMIR SALMORIA, 

DENISE ALEX ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 Código n.° 58679

Vistos, em correição.

Haja vista o transito em julgado (certidão de fls. 175), translade o 

necessário para os autos de código de n.° 58124; após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56981 Nr: 2735-12.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Código n.° 56981

Vistos, em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa.

Nos termos do artigo 535 do CPC intime-se o Executado, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução.

Cumpra-se.

Alto Araguaia, 23 de março de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24107 Nr: 1635-95.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA SIMON LTDA, GLECI TERESINHA 

BACK SIMON, ÁLVARO SIMON (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEREIRA SIMON LTDA, CNPJ: 

00145436000179. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/08/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEREIRA SIMON LTDA, GLECI TERESINHA BACK SIMONE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DO ICMS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2008131/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/04/2008

 - Valor Total: R$ 8.325,51 - Valor Atualizado: R$ 8.325,51 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos.A vestibular preenche os requisitos 

do art. 6 da Lei 6.830/1980 (LEF), razão pela qual recebo a presente 

dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo por meio do impulso 

oficial.Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida, devidamente acrescida com juros de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial, ou garantir a execução nos termos 

do art. 9º da LEF. Deverá a escrivania ficar atenta ao art. 7º, inciso I, c/c 

art. 8º da LEF, quando da concretização do ato aqui determinado.Não 

pago o débito e nem garantida a execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens da parte devedora, procedendo desde logo a avaliação 

(art. 7º, II e V da LEF), devendo o valor constar no auto de penhora (art. 

13, da citada lei) e caso o devedor não seja encontrado, ou esteja se 

ocultando, proceda conforme os termos do art. 7º, III, da LEF. Nas 

hipóteses de penhora e arresto, compete ao oficial de justiça atentar-se 

para o art. 10 e 11 da LEF, cabendo, ainda, seguir os ditames do art. 14 da 

Lei 6.830/1980.Garantido o Juízo, poderá a parte executada oferecer 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias contados do depósito, da juntada 

da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/1980), 

cabendo à escrivania observar o que preconiza o art. 12 da Lei em 

voga.Para o caso de pronto pagamento no prazo do art. 8º da Lei de 

Execuções Fiscais, fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no artigo 20, parágrafo terceiro, do Código de Processo 

Civil.Providencie-se o respectivo mandado de citação, penhora e 
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avaliação.Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DALVA TEODORO DA 

SILVA, digitei.

Alto Araguaia, 19 de abril de 2018

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89567 Nr: 5979-07.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSOAS DESCONHECIDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com esteio nestes fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE 

LIMINAR, determinando a reintegração de posse em prol do Requerente 

Município de Alto Araguaia-MT, sobre o imóvel invadido e objeto do 

presente litígio, consoante memorial descritivo e auto de constatação 

contidos nos autos.

Concedo aos Requeridos o prazo de 30 (trinta) dias para desocuparem o 

imóvel pacificamente, podendo neste prazo levar tudo o que lhe pertence, 

sob pena de, em assim não o fazendo, pagar multa diária, a título de 

astreintes, em valor que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos mil) reais – 

individualmente, sem prejuízo de futura revisão; bem como expedir-se 

mandado de reintegração da respectiva área em litígio, com o cumprimento 

imediato e mediante a requisição de força policial.

 Proceda-se a intimação das partes nos termos do artigo 564 do CPC, 

registrando no ato de intimação dos Requeridos, que, caso deseje, 

contestem a ação no prazo legal, nos termos do inciso III do artigo 335 do 

CPC.

 Deverá o Requerente, ultrapassado o prazo assinalado de 30 (trinta) dias, 

informar a este Juízo se foi, ou não, cumprido o determinado; a fim de que 

este Juízo implemente, ou não, outras medidas para cumprimento da 

presente decisão.

Proceda-se as anotações necessárias quanto ao disposto no artigo 1.048 

do CPC, colocando a tarja identificadora correta.

 Intime-se o Requerente para que, com os dados contidos no auto de 

constatação, proceda a retificação do Polo Passivo da demanda, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências, expedindo o necessário. Cumpra-se.

Alto Araguaia – MT, 25 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73162 Nr: 2282-12.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MARQUES DE 

MEDEIROS NETO - OAB:196.655/OAB-SP, HEBERT LIMA ARAÚJO - 

OAB:OAB/SP 185.648, Mariela Martins Morgado Pacheco - 

OAB:OAB/SP 289.202, Thathyanny Fabricia Bertaco Peria - 

OAB:OAB/SP175.199

 Código n.º 73162Vistos.. Com estes registros, ponderando os interesses 

do Exequente com o do Executado; considerando que a finalidade para a 

interposição dos Embargos à Execução encontra-se, em tese, calcada em 

garantia que não lhe concede efeito suspensivo; INDEFIRO o seguro 

garantia ofertado pelo Executado; porém, acato o pedido subsidiário e 

DEFIRO a oferta de carta fiança, a qual deverá ser apresentada no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos – haja vista o lapso temporal já transcorrido, 

sob pena de não conhecimento dos Embargos à Execução em apenso sob 

o código n.º 76638.Intimem-se as partes. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.Alto Araguaia - MT, 25 de junho 

de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61121 Nr: 141-54.2015.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO OLIVEIRA ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULDÉSIO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 Fica Vossa Senhoria, Advogado do Impetrado, Intimado acerca da 

Sentença proferida à ref: 46, cuja parte dispositiva encontra-se abaixo 

transcrita: "8. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

julgamento do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

IV, do CPC/2015, face a perda do objeto."

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87072 Nr: 4910-37.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PLX COMERCIO DE BEBIDAS - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DESSIMONI 

VICENTE - OAB:146.121/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 90850 Nr: 173-54.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da parte Requerente, INTIMADO para, 

caso queira, apresente Impugnação à Contestação no prazo legal.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 86348 Nr: 4644-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, efetuando o depósito via guia expedida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar através de recibo 

original juntado aos autos, colimando o cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 1º de setembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73848 Nr: 2642-44.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIGLA DOS SANTOS VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA AMORIM MELO 

MARTINS - OAB:24166/O/MT

 Autos n. 2642-44.2016.811.0020 (cód. 73848).

Vistos.

1. ACOLHO a cota ministerial retro e, para tanto, OFICIE-SE ao Diretor da 

Cadeia Pública de Alto Araguaia para prestar informações a respeito da 

planilha de remição de pena de ref. 54, devendo indicar os locais em que o 

reeducando trabalhou, mediante o envio dos convênios, termos ou 

relatórios pertinentes.

2. Após, DÊ-SE vista dos autos ao MPE e INTIME-SE a defesa, para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Em seguida, FAÇAM-ME imediatamente conclusos.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60962 Nr: 87-88.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉZIA MEIRE QUEIROZ - 

OAB:19194/GO, SONIA ARAUJO LIMA - OAB:25.224-GO

 Fica Vossa Senhoria, Advogada do Reeducando, INTIMADA para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do Ofício juntado à ref: 

164.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73848 Nr: 2642-44.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIGLA DOS SANTOS VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA AMORIM MELO 

MARTINS - OAB:24166/O/MT

 Fica Vossa Senhoria, Advogada di Reeducando, Intimada para 

mnifestar-se acerca do Ofício juntado à Ref: 67 e Parecer Ministerial à Ref: 

70, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83991 Nr: 3510-85.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYAN NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:OAB/MT 10.139

 Fica Vossa Senhoria, Advogada do Reeducando, Intimada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Cota Ministerial de Ref: 52.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73848 Nr: 2642-44.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIGLA DOS SANTOS VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA AMORIM MELO 

MARTINS - OAB:24166/O/MT

 Vistos.

1. Considerando o pleito do reeducando ref. 13, para que seja transferido 

para a Comarca de Cuiabá/MT, com parecer favorável do Ministério Público 

(ref. 16), DEFIRO-O, mormente em decorrência do fato de que se trata de 

preso definitivo, não sendo a Cadeia Pública o estabelecimento local 

adequado para o cumprimento da reprimenda imposta, encontrando-se 

ergástulo público em péssimas condições estruturais e superlotação.

2. Por conseguinte, DETERMINO COM URGÊNCIA, nos termos do artigo 

1.440 da CNGC, a solicitação de atestado de vaga para este junto à 

SEJUDH, com o escopo de que o reeducando cumpra a reprimenda a ele 

imposta no Município de Cuiabá/MT.

3. Aportando aos autos a existência de vagas, EXPEÇA-SE ofício ao Juiz 

Corregedor da respectiva Comarca, solicitando a necessária anuência 

para a transferência do recuperando.

4. Havendo vaga e expressa concordância do eminente Juiz Corregedor, 

informe o nobre Diretor da Cadeia Pública local para a necessária 

transferência, devendo-se ainda informá-la à Comarca de Cuiabá/MT, bem 

como a este juízo.

5. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

6. CUMPRA-SE com CELERIDADE e PREFERÊNCIA, providenciando e 

expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de setembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80410 Nr: 2022-10.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Henrique Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por E. H. 

M. representado por sua genitora ROSIMEIRE HENRIQUE ALMEIDA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. Diante da 
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sucumbência experimentada, condeno o autor no pagamento das custas, 

despesas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, haja 

vista que lhe concedo a Justiça Gratuita (Art. 98,§ 3º, do CPC)Decorrido o 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

Barra do Bugres – (MT), 14 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 30171 Nr: 2077-34.2007.811.0008

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA GARCIA MORAIS ME (FM 

ISOLAMENTO TÉRMICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA K. OVIDIO SANCHO 

- OAB:223504, PAULO ROBERTO BRUNETTI - OAB:152921

 Ante o exposto, julgo EXTINTA a presente ação de Medida Cautelar 

Inominada, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, 

do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, com fulcro no art. 309, III 

do CPC, REVOGO e declaro cessada a eficácia da tutela cautelar 

concedida em caráter antecedente (fls.66/68).Havendo requerimento da 

parte autora, restitua-se a nota promissória juntada nos autos, mediante a 

substituição por cópia.Por força do princípio da sucumbência, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas remanescentes, se houver, e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa.DILIGENCIE-SE a Serventia quanto à substituição da advogada da 

parte autora habilitada nos autos, devendo ser realizada o cadastro no 

sistema Apolo e retificação na capa dos autos (fls.116).Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres - MT, 19 de 

junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132471 Nr: 7972-24.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDSS, ACBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de EXTINÇÃO da Ação de Execução de Alimentos interposta pela 

GABRIELLY VITORIA DA SILVA SOUZA, representada por sua genitora 

ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA em face de RUBENS NORBERTO 

SOUZA, todos qualificados nos autos.

À fl. 17/v a Defensoria Pública informou que a autora faleceu e requereu a 

extinção do feito.

 O Ministério Público manifestou-se favorável a Extinção (fl. 18)

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação,

 HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 18, 

pelos fatos e fundamentos expostos. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

XI, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora, observando a gratuidade da justiça que lhe 

favorece.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 19 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130235 Nr: 6659-28.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DOS SANTOS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 

2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 10995 Nr: 1358-91.2003.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ 

- OAB:1.193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR LUIZ DA SILVA - 

OAB:14723/DF, FERNANDA SILVA - OAB:10992/DF, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B, ROSÂNGELA DE 

SOUZA RAIMUNDO - OAB:11242-DF

 Vistos etc.

 Retifique-se na capa dos autos e no sistema Apolo o nome do advogado 

com procuração nos autos para receber as intimações dos atos 

processuais, atentando-se para a manifestação de fls. 485/486.

 Após, cumpra-se integralmente o que determinado no despacho de fl. 

482. Em caso de não ter havido apresentação de contrarrazões, 

CERTIFIQUE-SE.

 Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos E. 

Tribunal de Justiça para análise do recurso, consignando as homenagens 

deste Juízo.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131817 Nr: 7577-32.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 

2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131874 Nr: 7620-66.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA BENTA DOS SANTOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 

2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133846 Nr: 881-43.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE FATIMA MENDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 

2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4806 Nr: 1094-16.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA, DARCI 

SHUMACHER, CIRIA SCHUMACHER, WALDIR SCHUMACHER, LEAIDE 

KERBER SCHUMACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR LUIZ DA SILVA - 

OAB:14723/DF, FERNANDA SILVA - OAB:10992/DF, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:MT 13.842-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT, 

ROSÂNGELA DE SOUZA RAIMUNDO - OAB:11242-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à 

execução em apenso.

 Após, intime-se o exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento da execução.

Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 21 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131816 Nr: 7576-47.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 

2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131818 Nr: 7578-17.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 

2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101427 Nr: 2525-26.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da Intimação da parte autora, sem 

apresentar impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127427 Nr: 4971-31.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACI FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 

2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 11001 Nr: 1360-61.2003.811.0008

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ 

- OAB:1.193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Diante do exposto, não havendo interesse de agir na presente demanda, 

extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 
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inciso VI do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.Transitado julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Bugres, 21 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116568 Nr: 5716-45.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRDSS, ERDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS, LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos, etc.

 Cuida-se da Desistência da Ação de Alimentos por MARIA VITÓRIA 

ROBERTO DOS SANTOS SILVA, representada por sua genitora ELIANA 

ROSA DA SILVA, em face de Antônio CHIMENES DA SILVA e LUIZA DOS 

SANTOS SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, em manifestação de fl. 36, a parte autora informa 

que não tem mais interesse no feito, requerendo o arquivamento do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação, até porque o requerido não apresentou 

contestação, de forma que é desnecessária sua anuência.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 36, 

pelos fatos e fundamentos expostos. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora, observando a gratuidade da justiça que lhe 

favorece.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136109 Nr: 2204-83.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:24709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que decorreu o prazo da citação do requerido sem nenhuma 

manifestação. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94603 Nr: 4170-23.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52366 Nr: 3117-12.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, certifico que o requerente apresentou 

recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida para querendo apresente as 

contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92822 Nr: 2759-42.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZAMA LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREEN AGROFLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA POLI ANTUNES DE 

OLIVEIRA - OAB:TO/1672

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito em 15 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109456 Nr: 1403-41.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA MARIA DOS SANTOS FERRARESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAELI SOUZA DENIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:MT/14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:OAB-MT 21.941-A

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERIDO 

PARA EM 10 DAS ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33418 Nr: 3074-17.2007.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL IND. E COM. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO BEEF REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledijane Zandonadi - 

OAB:5.361-MT

 Vistos, etc.

Em que pese o pedido de fls. 58 e 59, de designação de nova data para 

hasta pública, verifica-se que o objeto em questão trata-se de bem de fácil 

deterioração, e este se encontra penhorado desde 21 de dezembro de 

1999, conforme Auto de Penhora e Depósito de fls. 16.

 Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar se há interesse no 

referido bem, juntando comprovante de que ainda existe, a fim de se evitar 

atos dispendiosos e desnecessários.

Após, conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Barra do Bugres – (MT), 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51275 Nr: 2026-81.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Francelino de Oliveira, RODRIGO 

SALMAZO MARTINS, JOSE WILSON PEREIRA LAGE, MARILENE DA SILVA 

CAMPOS, IANDRO RODRIGO MONTEIRO ALMICCI, GERMANO MODESTO 

CAGNONI, MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4198, GUSTAVO CANTARELLI - OAB:11964/MT, 

NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT, RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos etc.

 Cumpra-se o que determinado no despacho de fl. 2164, devendo os 

demais requeridos ser intimados para apresentação de razões finais, por 

escrito, e em ordem sucessiva, na forma do artigo 364, § 2º, do CPC.

 Após o decurso do prazo, com ou sem razões finais, de tudo certificado, 

conclusos para sentença.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 19 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46551 Nr: 2717-32.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA DA SILVA MENDES - ME, 

NATALINA DA SILVA MENDES, GUSTAVO TREVISAN N. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - 

OAB:7819, FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - OAB:MT/20.581, 

JULIENE ARIANE MORREIRA DE SOUZA - OAB:MT/15.335, RODRIGO 

LAZARO DE SOUZA NETO - OAB:MT/22.683, VERA LUCIA NOVAK 

GOMES - OAB:10886- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito em 05 dias

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90123 Nr: 459-10.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO SANDRE DE MESQUITA FRANÇA, 

Filiação: Maria Natalia de Mesquita, data de nascimento: 29/08/1976, 

brasileiro(a), Telefone 65 8131 3910. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO EXECUTADO João Sodré de Mesquita França, 

nos termos do despacho/decisão abaixo transcrita.

Resumo da Inicial: Execução de prestações alimentícias vencidas desde 

10/01/2009 e vincendas, atualizadas, proposta por L. A. P.M. F. e L. A. P. 

M., representados por sua genitora JOELMA ALVES PINHEIRO DE 

MESQUITA.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1. Defiro o petitório de fl. 61, 

posto que determino a citação da parte executada por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, mediante publicação do edital na rede mundial de 

computadores, no sítio deste TJMT e na plataforma de editais do CNJ, 

certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com 

a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira 

publicação. 2. Deverá o edital de citação consignar todas as informações 

previstas nos incisos III e IV do artigo 257, acima indicado.3. Transcorrido 

o prazo sem manifestação da parte executada, considerando que a 

Defensoria Pública representa a parte exequente, nomeio, desde já, o 

Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) como curador especial para atuar na defesa dos interesses do 

demandado, devendo este ser intimado de seu munus, bem como 

cientificado das obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 

1.12.6 e 1.12.6.1 da CNGCJ/MT, para que manifeste-se oferecendo a 

defesa cabível, no prazo legal.4. Apresentada a peça de defesa, intime-se 

a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.5. Após, dê-se vista dos autos ao nobre representante do 

Ministério Público para apresentar manifestação.6. Cumprido tudo, 

tornem-me conclusos.7. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilda Pereira Pedroso, 

digitei.

Advertência: Art. 257 (...) III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que 

variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação 

única ou, havendo mais de uma, da primeira; III - a determinação, pelo juiz, 

do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data 

da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a 

advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja 

feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, 

considerando as peculia

Barra do Bugres, 21 de junho de 2018

Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137813 Nr: 3272-68.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WANDERSON VINICIUS DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA WALKR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI 

- OAB:21481/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Julho de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137455 Nr: 3056-10.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTAO RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Agosto de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 
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João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117389 Nr: 6237-87.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI DA SILVA E SILVA LTDA, EDSON 

NOEL DA SILVA, GISELA ANTUNES FERRARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 31 de Julho de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138132 Nr: 3444-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADA, BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: edison Pereira Prado - 

OAB:10585 E/14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 31 de Julho de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44898 Nr: 1114-21.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR, para devo lução dos autos nº 

1114-21.2010.811.0008, Protocolo 44898, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124036 Nr: 3232-23.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO CARDOSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 31 de Julho de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48775 Nr: 502-49.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 147/156), que 

houve a total quitação da obrigação.

3. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

4. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

5. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fls. 147/156), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte exequente, na conta 

informada (fl. 157).

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente, do teor desta 

sentença, informando-a ainda acerca do levantamento de valores a ser 

realizado pelo causídico, por ocasião do levantamento.

10. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 11. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131839 Nr: 7588-61.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOCENCIA DE OLIVEIRA BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora, que decorreu o prazo 

solicita na petição de fls. 27, sendo assim solicito que de cumprimento a 

decisão de fls. 25, no prazo de 10(dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83758 Nr: 486-27.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO S/A, HARET MATIAS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Face a previsão de data e horário para realização de ato pericial de 

fls.314, intimamos a parte requerente, por sua advogada, bem como a 

parte requerida, por seu advogado, a comparecer na Secretaria da 2ª 

Vara Civel da Comarca de Barra do Bugres-MT, Fórum de Barra do 

Bugres-MT, Praça Eliazário Arantes Souza, nº 1.030, Centro, em Barra do 

Bugres-MT.no dia 10/08/2018, às 12:30h, para realização da coleta do 

padrão gráfico.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136070 Nr: 2180-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Guilherme Sanches 

da Costa - OAB:20491/O

 Autos: 2180-55.2018.811.0008 – Código: 136070.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Cuida-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por Naldo 

Pereira do Nascimento, devidamente qualificado nos autos, em que requer 

a restituição de um veículo GM CELTA, ano e modelo 2004/2004, placa 

JZS-1841, cor preta, apreendido conforme termo de exibição e apreensão 

de fl. 13.

Relatados, decide-se.

O art. 120 do Código de Processo Penal dispõe que a restituição, quando 

cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante 

termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do 

reclamante.

Com efeito, o requerente logrou êxito em demonstrar a propriedade dos 

objetos, através do documento acostado no pedido. O objeto não tem seu 

uso vedado pela legislação, não há provas de que seja produto de crime e 

não tem mais qualquer utilidade para o processo.

 Assim, diante das provas apresentadas aos autos, nota-se que a versão 

dos fatos narrados pelo requerente é plausível, posto isso, entende-se 

que o requerimento merece acolhida.

Deste modo, com espeque no art. 120, CPP, determina-se a RESTITUIÇÃO 

de de um veículo GM CELTA, ano e modelo 2004/2004, placa JZS-1841, 

cor preta, ao requerente e seu legítimo proprietário Sr. Naldo Pereira do 

Nascimento, mediante termo de restituição.

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.

Barra do Bugres/MT, 21 de Junho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 100967 Nr: 2236-93.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18.701

 Intimação do Douto Advogado MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK para 

apresentar os MEMORIAIS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO CAPATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598/O (ADVOGADO)

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000198-23.2017.8.11.0008. REQUERENTE: NESIO CAPATTO REQUERIDO: 

AMIL SAUDE LTDA Vistos etc. INTIME-SE a executada AMIL SAÚDE LTDA, 

na pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de quinze (15) 

dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 44.969,22, conforme 

planilha apresentada no Id. 13146438, devendo ser corrigidos até a data 

do pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

sem notícia de pagamento, intime-se a exequente para que se manifeste, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 

22 de junho de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO CAPATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598/O (ADVOGADO)

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

requerida,da r decisão “ID 13669255 do documento”INTIME-SE a 

executada AMIL SAÚDE LTDA, na pessoa do seu responsável legal, para 

que no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor 

R$ 44.969,22, conforme planilha apresentada no Id. 13146438, devendo 

ser corrigidos até a data do pagamento, sob pena de não o fazendo ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do 

CPC). Decorrido o prazo sem notícia de pagamento, intime-se a exequente 

para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se”. . O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE CANDIDA DA SILVA DESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT0009036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, para 

no prazo de 15(quinze) dias apresentar as contra razões do recurso 

apresentado aos autos. O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária. 
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Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida , 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária. Substituta 

Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-09.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 15(quinze) dias, apresentar as contra razões do 

recurso apresentado aos autos. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ZEINA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, para 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar as contra razões do recurso 

apresentado aos autos. O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-66.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA VEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 15(quinze) dias, apresentar as contra razões do 

recurso apresentado aos autos. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REJANE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 15(quinze) dias efetuar o pagamento no valor de R$ 121 

,41(cento e vinte e um reais e quarenta e um centavos pagamento ID 

12162869 do documento “ .Vistos etc.1. INTIME-SE a parte executada na 

pessoa de seu advogado ou em não possuindo pessoalmente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 121,41 

(cento e vinte e um reais e quarenta e um centavos), fixado no título 

executivo judicial, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.2. 

Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE.” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta . Mat; 3321

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TIARA HERCULANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000738-71.2017.8.11.0008. REQUERENTE: CARLA TIARA HERCULANO 

DE CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Antes 

de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio 

de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 

(dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 24 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA DE FATIMA FERNANDES SILVA ODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OPOLSKI OAB - SP339934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO)

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000590-60.2017.8.11.0008. REQUERENTE: CATIA DE FATIMA 

FERNANDES SILVA ODA REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES S.A 

Vistos etc. Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 

68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, 

aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, 

CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. Intime-se 

ainda, a parte autora para que informe os dados bancários 

(agencia/conta/banco/CPF) a fim de proceder com o levantamento dos 

valores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 24 de 

junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO)

CAROLINA DE ARAUJO COLOMBO OAB - MS15070 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.sentença ID do documento: 13788884.“ Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)...” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-32.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 15(quinze) dias l, apresentar as contra razões do 

recurso apresentado aos autos. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000199-42.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANASTACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 13586172.“ DEFIRO o bloqueio de contas do 

executado através do sistema BACENJUD, no montante indicado de R$ 

1.998,11 (Id.12032143). A busca deverá ser realizada em nome de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), CNPJ nº 02.558.157/0001-62.Se a 

penhora online for realizada integralmente com sucesso, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou em não possuindo 

pessoalmente, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a penhora (artigo 854, § 2º, do CPC)...” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500150-29.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEIGLES CARAGNATO PARISOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 13585211.“ DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente consistente na constrição de valores na conta de titularidade 

da parte executada REDE CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A., com inscrição no CNPJ n. 03.467.321/0001-99, 

a ser realizado pelo sistema BACENJUD no valor do débito de R$ 9.859,04 

(nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), 

valendo-se como termo de penhora o extrato da operação.Efetuada a 

penhora, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste-se acerca da penhora...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-96.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 13584594.“ Por outro lado, restando infrutífera 

a diligência intime-se a exequente para manifestar em 05 (cinco) dias....” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-76.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C V MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTHIA LOISE JACOB DENZIN OAB - SP0156925A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 
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r.sentença ID do documento: 12101694.“ PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial, para o fim de:A) condenar a reclamada a restituir o valor 

pago de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” desde o desembolso e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação;B) condenar a reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” a partir do arbitramento (sumula 362 STJ) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença;Com arrimo 

no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 

9.099/95)...” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-49.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

reclamada/recorrida, para apresentar as contra razões do recurso 

apresentado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-49.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARIA DA SILVA GERVAZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.sentença ID do documento: 12300933.“ Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, para:

-Manter a liminar de mov 9803867;-Condenar a parte reclamada a pagar 

para a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” e 

juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento);Isento de custas e honorários 

advocatícios conforme previsto nos artigos 54 e 55, ambos da lei 

9.099/95....” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500373-45.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONICE MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPIO DA COSTA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GARCIA VENTURI RUTZ OAB - MT23597/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo de 15(quinze) dias, apresentar as contra razões do 

recurso apresentado aos autos. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87901 Nr: 579-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI KRAMPE BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBALDO GALINA, PAULO CESAR SEIBOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº87901

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, nos 

termos da decisão de fl.32.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC e 

art.456, §1º, CNGC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77605 Nr: 3734-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOISIO ROBERTO SCHMITZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Vistos, etc.

1. Manifesta-se o requerente pela intimação judicial da testemunha (fl.83), 

bem como pela busca de endereço atualizado do requerido, uma vez que 

o Sr. Oficial de Justiça informou à fl.93 a impossibilidade de localização do 

mesmo.

2. Ocorre que nos termos do art.455 do CPC, a intimação das partes, bem 

como testemunhas arroladas, nas ações em que os advogados forem 

constituído se dará por meio do seu patrono, de forma que não cabe ao 

nobre causídico utilizar-se do judiciário para promover diligências que são 

de sua alçada.

3. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de fl.83.

4. Da mesma forma INDEFIRO o pedido de fls.95/96, uma vez que o 

requerido foi devidamente cientificado por seu patrono a respeito da 

renúncia (fls.80/81), bem como não manteve seu endereço atualizado na 

forma prevista no art.77, V do CPC, devendo o processo prosseguir, por 

ora, independente de intimação do réu.

5. Aguarde-se realização de audiência.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99979 Nr: 2017-46.2018.811.0050

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA DE DIAMANTINO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20.006/MT

 Autos do Processo de Código nº 99979

Vistos, etc.

Cumpra-se o alvará de soltura de fls. 64/66.

Sem prejuízo, prossiga-se no cumprimento da decisão de f. 60.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de junho de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99848 Nr: 1953-36.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a tutela pretendida pelo autor.15.DESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, às 13h15min, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em 

consonância com o disposto no art.334 do CPC.16.CITE-SE o réu em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se 

o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.17.Havendo desinteresse 

pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334).18.Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º 

do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 

344).19.Intime-se.20.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 20 de junho de 2018.PEDRO 

DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63089 Nr: 1085-34.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. MOREIRA ME, ADERBAL LÚCIO 

MOREIRA, DENISE MASSAROLI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para retirar a certidão de crédito 

judicial para protesto, expedida nos presentes autos,, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96944 Nr: 633-48.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MEDINA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos do Processo de Código nº. 96944

Vistos, etc.

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls.66/66-v), estando o feito apto ao seu saneamento e 

incursão na fase eminentemente probatória.

2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/07/2018, às 14h00min (horário de Cuiabá/MT).

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de junho de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 98878 Nr: 1514-25.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Autos do Processo de Código nº. 98878

Vistos, etc.

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls.66/66-v), estando o feito apto ao seu saneamento e 

incursão na fase eminentemente probatória.

2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/07/2018, às 12h30min (horário de Cuiabá/MT).

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 21 de junho de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92536 Nr: 3297-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO LUIZ MARTELLI, NILCE VIDI MARTELLI, 

MOACIR ANTONIO MARTELLI, ERIBERT MARTELLI, PEDRO ROQUE 

MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GABRIEL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Brito Rabello - 

OAB:6.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Da análise dos autos, verifico que embora a nomenclatura da peça dada 

pelo requerente refira-se a aditamento da peça inicial, a peça em questão 

trata-se de Pedido de Reconsideração visando a reforma da decisão que 

indeferiu a produção antecipada de provas.

2. Aduzindo que a exordial busca somente a produção antecipada de 

prova pericial, afirma que a decisão de fls.1.023/1.024 foi equivocada ao 

apreciar a utilidade e urgência da questão.

3. Ocorre que a via adotada pelo requerente é inadequada para os fins 

pretendidos, posto que existe recurso próprio cabível a fim de combater o 

conteúdo de decisão judicial.

4. Ademais, uma vez que pelos próprios argumentos do autor, a medida 

não se reveste de urgência, não resta caracterizado nenhum prejuízo à 

eventual produção da prova no curso do processo.

5. Dessa forma, diante da ausência de previsão legal, NÃO CONHEÇO O 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO de fls.1.031/1.034 devendo, os autores, 

buscarem por via recursal própria a reforma da decisão judicial objeto de 

sua irresignação.

6. De outro norte, considerando que ainda não formalizada a citação dos 

requeridos, ACOLHO o parcialmente aditamento da exordial para 

HOMOLOGAR A O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do autor quanto ao requerido 

Gabriel Domingos, excluindo-o do polo passivo, o que faço com 

fundamento no art.487, VIII do CPC, devendo a demanda prosseguir em 

face do Estado de Mato Grosso.

7. Procedam as retificações necessárias, dando cumprimento integral à 

decisão de fls.1.023/1.024.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23766 Nr: 406-44.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL DE DIAMANTINO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, especialmente do item 6.16.15 da 

CNGCGJ, certifico que independe de despacho o pedido de suspensão de 

execução de Título Extrajudicial pelo período de10 (meses), sendo assim, 

o presente feito ficará suspenso até 27/12/2018. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60341 Nr: 1325-57.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PARTICHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº60341

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 2359 Nr: 2154-92.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NELSON ULRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimado a autora para 

que se manifeste nos autos rwquerentdo o que de direito no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20632 Nr: 948-96.2006.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de 

depósito para condenar o réu, como devedor-fiduciante equiparado à 

condição de depositário para todos os efeitos legais, a restituir ao autor o 

veículo automotor descrito na inicial ou a importância equivalente, no prazo 

de vinte e quatro horas, devendo, caso opte pelo pagamento em dinheiro, 

acrescê-lo de correção monetária a partir do ajuizamento da ação de 

depósito, observada a conversão feita nos autos, e juros moratórios de 

1% ao mês a contar da citação.11.Atendendo ao princípio da sucumbência 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em que fixo em 10% sob o valor do contrato, nos 

termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. 12.P.I.C.13.Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79927 Nr: 744-03.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBER JEFFERSON BOCARDI, SANDRA ANELISE KLEIN 

BOCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 Código nº 79927

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de embargos do devedor.

2. Analisando os autos, verifico que a ação principal foi extinta com 

resolução do mérito em virtude de homologação de acordo entre as 

partes.

3. Dessa forma, é evidente a perda do objeto da presente demanda.

4. Isto posto, com fundamento no art.485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.

5. P.I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88691 Nr: 1046-95.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEZISBEL DOS SANTOS SOUZA - ME, 

JEZISBEL DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 45, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72999 Nr: 946-14.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBER JEFFERSON BOCARDI, SANDRA 

ANELISE KLEIN BOCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 72999

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. BANCO BRADESCO S/A, EBER JEFERSON BOCARDI e SANDRA 

ANELISE KLEIN BOCARDI postulam a homologação de acordo nos 

presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. No entanto, considerando que tramita perante o Juízo da 2ª Vara desta 

comarca a ação penal de código 92719 onde há determinação para 

bloqueio de bens e valores pertencentes ao requerido, entendo que o 

acordo deve ser homologado em parte, uma vez que os valores ora 

depositados deverão ser vinculados à ação penal, cabendo aquele juízo 

determinar o levantamento.

7. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 48/53, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

8. Quanto ao pedido de fls.55/56, referente ao desbloqueio do veículo 

Fiat/Strada Advent. Placa NJS4935, verifico que o mesmo não foi objeto de 

penhora nestes autos, uma vez que encontra-se constrito o automóvel 

indicado às fls.39/40. Dessa forma, INDEFIRO o desbloqueio pleiteado.

9. De outro norte, considerando que, de fato, o acordo foi omisso quanto 

ao desbloqueio do bem, manifeste-se o exequente em 05 (cinco) dias.

10. Após, façam os auto conclusos.

11. P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35115 Nr: 1904-73.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONIR ANTONIO BALESTRERI, NILSON ANTONIO 

BALESTRERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819-MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR NEPOMUCENO DA 

COSTA - OAB:17283

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1609 Nr: 1473-25.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, FLÁVIO 

ROBERTO ZENI, JOSE CARLOS ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14687-MT, MICHELL 

ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FABIO VALENTE - OAB:8.116-B, JONAS 

HERIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND 

- OAB:4207

 Vistos,

Defiro o pleito de f. 383 e, via de consequencia, proceda-se a imediata 

restituição dos valores bloqueados em nome do avalista José Carlos 

Acco, devendo tal quantia ser creditada na seguinte conta bancária: 

Banco do Brasil S/A, Agência 3036-8, Conta Corrente 100.702-5, Titular - 

José Carlos Acco, CPF 452.771.339-68.

Sem prejuízo, certifique o transito em julgado da sentença retro e, se 

positivo, arquive-se o feito com as comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87369 Nr: 341-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JUNIOR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20314 Nr: 621-54.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J. C. MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, 

CNPJ: 03602014000173. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante de todo o exposto, nos termos do art. 267, IV do CPC, 

julgo extinta a presente execução, sem resolução de mérito.Isento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios (LEF, art. 26). 

Decorrido o prazo recursal sem recurso voluntário, ausente a 

obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição em razão do valor da causa 

(art. 475, § 2° do CPC), arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.Campo Novo do Parecis, 22/07/2015.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 20 de junho de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98922 Nr: 1529-91.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOURADO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Autos do Processo de Código nº. 98922Vistos, etc.1. Trata-se de ação 

penal com derradeira apresentação de defesa preliminar (fls.66/66-v), 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição 

sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme 

gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02/07/2018, às 15h00min (horário de 

Cuiabá/MT).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37922 Nr: 1276-50.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de 2018, nesta cidade e 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências segunda vara, no edifício do Fórum, onde se encontrava 

presente a Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA, às 16h00min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos 

de Executivo de Pena nº. 1276-50.2011.811.0050 (código 37922).

Compareceram o Promotor de Justiça, Dr. Luiz Augusto Ferres Schimith.

Ausente o reeducando, consoante certidão de f. 127, o Advogado Heloizio 

Oliveira Silva.

Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Considerando que o 

reeducando foi intimado no endereço diverso do informado às f. 107-108 

redesigno a audiência aprazada para esta data para o dia 17 de julho de 

2018, às 17 horas, devendo o reeducando ser intimado no endereço de f. 

107. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo”. Nada mais. Determinou a MMº Juíza que às 

16h10min encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, _______ (Angela Carla Einik), Gestora 

Administrativa 2, que digitei e subscrevi.

Claudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Luiz Augusto Ferres Schimith

Promotor de Justiça

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33545 Nr: 309-39.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIARI PAPELARIA E PRESENTES LTDA, 

MARIEL FERNANDA CAMARGO, ELIANE AMELIA STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIARI PAPELARIA E PRESENTES LTDA, 

CNPJ: 03476721000160, atualmente em local incerto e não sabido MARIEL 

FERNANDA CAMARGO, Cpf: 00348777116, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido ELIANE AMELIA STORCH, Cpf: 60441208134, 

Rg: 820.641. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a parte executada para que, querendo, ofereça 

embargos e/ou manifestação acerca do bloqueio online realizado às f. 44.

Despacho/Decisão: Autos n° 309-39.2010.811.0050 (Código 
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33545)Exequente: Fazenda Pública EstadualExecutado: Eliari Papelaria e 

Presentes Ltda. e outrosVistos.Intime-se a parte executada para que, 

querendo, ofereça embargos e/ou manifestação acerca do bloqueio online 

realizado às f. 44.Em seguida, intime-se a parte exequente para 

manifestação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 02 de abril de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de maio de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70115 Nr: 3326-44.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMITA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, EDMUNDO MOREIRA CELESTINO, TANIA RAMOS MENDES 

MATUIAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FAMITA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 01939276000100, atualmente em local incerto 

e não sabido EDMUNDO MOREIRA CELESTINO, Cpf: 34181679187, Rg: 

155.5990, Filiação: Napoleão Celestino da Silva e Maria Divina Moreira da 

Silva, data de nascimento: 06/11/1964, brasileiro(a), natural de Bela 

Vista-GO, casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido TANIA RAMOS MENDES MATUIAMA, Cpf: 05228130896, Rg: 

7.306.216, brasileiro(a), casado(a), empresária. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.De início, importante mencionar que o artigo 835 

do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Posto isto, embora os exequentes não tenham 

demonstrado a modificação da situação econômica do executado, DEFIRO 

a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Quanto ao pedido de constrição de veículo pelo sistema 

RENAJUD feito pela parte autora nos presentes autos, importante 

consignar que o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização 

de um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém 

não serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a 

penhora deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o 

credor indicar o local em que se encontram os veículos.Sendo assim, 

indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a localização do 

veículo e nem mesmo se há veículos em nome do executado.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de maio de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77079 Nr: 3420-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POMPERMAYER & CIA LTDA, FABIO DE 

ARAUJO POMPERMAYER, VANIA ARAUJO POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): POMPERMAYER & CIA LTDA, CNPJ: 

04353100000152, atualmente em local incerto e não sabido FABIO DE 

ARAUJO POMPERMAYER, Cpf: 86146971120, Rg: 973042, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido VANIA ARAUJO POMPERMAYER, 

Cpf: 53747330100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I - Compulsando os autos verifico 

que o feito encontra-se em ordem.II - Aguarde-se a juntada do aviso de 

recebimento.III - Em seguida, tome o escrivão as medidas necessárias 

parao prosseguimento da demanda e/ou, sendo o caso, voltem-me os 

autos conclusos para decisão em gabinete.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de maio de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96219 Nr: 204-81.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVANILDO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 (..) Assim, não havendo irresignação por parte do órgão acusador, a 

publicação do acórdão e/ou trânsito em julgado do recurso interposto pela 

própria defesa não pode lhe impor prejuízo por não ter se iniciado o 

cumprimento da reprimenda. Assim, tem-se que, no caso em comento, se 

faz o reconhecimento, como de fato reconheço, da prescrição desta 

pretensão executória e a consequente extinção da pena em apreço, eis 

decorridos mais de 3 (três) anos desde o trânsito em julgado para a 

acusação, com fundamento no artigo 112, inciso I c/c artigo 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95655 Nr: 5101-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÍDIO GRIEP FENNER, ADAM FENNER, ERCI 
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MARIA FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5101-89.2017.811.0050 (Código 95655)

Requerente: Agro Valor Comércio e Representações Ltda.

Requerido: Lucídio Griep Fenner e outros

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que, querendo, no prazo de quinze dias, 

se manifeste acerca dos embargos monitórios apresentados pela parte 

executada.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 11 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38584 Nr: 1938-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANI LEITE BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312/MT

 Vistos, em correição.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

recuperanda Eliani Leite Braga, condenada à pena de 03 (três) anos de 

reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no 

artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (cf. guia definitiva de f. 155).

Vê-se que a reeducanda ostenta condenação por crime de natureza 

simples, já que o delito de associação ao tráfico, muito embora esteja 

descrito na Lei de Drogas, não está inserido no rol de crimes hediondos 

(Lei 8.072/1990).

Após a concessão do regime semiaberto, houve a elaboração do cálculo 

de pena de f. 354-355.

Instado a se manifestar, o Ministério Público impugnou o cálculo e requereu 

sua retificação em virtude do teor das informações constantes no cálculo 

de f. 294 (f. 358).

A Defesa, por sua vez, não se opôs à irresignação ministerial (f. 359).

Vieram os autos conclusos.

É RELATO NECESSÁRIO.

DECIDO.

Sem maiores delongas, verifico que o cálculo de f. 354-355 foi elaborado 

equivocadamente porque o crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas 

não possui natureza hedionda.

No mais, muito embora não se tenha verificado a documentação 

necessária à comprovação do período de detração inserido no cálculo de 

f. 294, não se vislumbra qualquer irresignação, no ponto, pelas partes, de 

modo que deve ser inserido aquele período de prisão provisória em favor 

da reeducanda nos termos do artigo 42 do Código Penal.

Com efeito, o efetivo início do cumprimento da reprimenda se deu com a 

prisão de Eliani na data de 05/06/2017 (f. 240 ss.), devendo ser esta a 

data base para progressão de regime e livramento condicional.

Destarte, proceda-se à retificação do cálculo de pena, atentando-se para 

as determinações supra.

Após, manifestem-se as partes sobre o cálculo, e voltem conclusos para 

deliberações.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84248 Nr: 3323-21.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE SOUZA ALMEIDA, ELVIS DA 

SILVA DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Morais Gomes - 

OAB:22.449/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20815 Nr: 1118-68.2006.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETICAMP RETIFICA DE MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se nos autos, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28228 Nr: 1642-94.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACINA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA P. 

CARDOSO ZANDONADI - OAB:PROCUR./INSS/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65181 Nr: 3216-79.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - OAB:16.339/MT, 

MAURÍCIO DE CARVALHO - OAB:10.052-A/MT, VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3216-79.2013.811.0050 (Código 65181)

Exequente: Maria Odete Felipe

Executado: INSS

Vistos em correição.

De início, observo que o feito foi remetido concluso ao gabinete sem a 
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devida conferência, uma vez que não foi cumprida a decisão de f. 98 em 

sua integralidade.

Assim, proceda-se a retificação da distribuição e autuação do feito para 

constar a presente como cumprimento de sentença.

Quanto mais, considerando que a parte executada concordou com o 

cálculos apresentados pela parte exequente às f. 95-96 em 19 de 

dezembro de 2.017, indefiro o pleito de f. 99 face a perda do objeto.

Com tais considerações, e, diante da concordância do executado (f. 100 

v) com os valores apresentados pelo exequente, homologo os cálculos de 

f. 95-96, e, via de consequência, DETERMINO a expedição de ofício 

requisitório ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para 

expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor, instruindo-a com as 

peças indispensáveis ao processamento da requisição.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 1578-40.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - OAB:16.339/MT, 

MAURÍCIO DE CARVALHO - OAB:10.052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1578-40.2015.811.0050 (Código 74076)

Requerente: Sebastiana Mendes dos Santos

Requerido: INSS

Vistos em correição.

Atente-se, definitivamente, quanto a conclusão desnecessária dos autos, 

eis que conforme se vê às f. 67 a parte autora foi, a princípio, intimada 

para manifestação nos autos acerca da informação contida às f. 66v.

Assim, certifique quanto a manifestação da parte autora e, em seguida, 

tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96570 Nr: 438-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO, 2ª VARA 

CÍVEL DE DOURADOS/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99583 Nr: 1813-02.2018.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÍDIO GRIEP FENNER, ERCI MARIA FENNER, ADAM 

FENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VALOR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, sendo dubio o fato da hipossuficiência alegada, intime-se a 

parte requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar 

à inicial, informando a profissão da parte autora e juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de extinção do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 11 de junho de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67454 Nr: 1429-78.2014.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILDES EMILIA KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN, 

PAULO ROBERTO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - OAB:14.864/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Autos nº 1429-78.2014.811.0050 (Código 67454)

Embargante: Dorildes Emilia Klein e outros

Embargado: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição.

Tendo em vista que o presente feito foi remetido a comarca de Tangará da 

Serra/MT, e, considerando a cópia da sentença juntada às f. 419-426, 

intimem-se as partes para manifestarem o que entender de direito, 

notadamente, o que tange a produção de provas, no prazo de quinze dias, 

sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 11 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64386 Nr: 2413-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA PEZZI GIACOMET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - 

OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69431 Nr: 2841-44.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GELSON IVAN FOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:14.493-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Autos nº 2841-44.2014.811.0050 (Código 69431)

Autor: Gelson Ivan Foleto

Requerido: Agro Amazonia Sistemas Mecanizados Ltda.

Vistos em correição.

A fim de evitar futuras arguições de nulidade, intime-se a parte exquente, 

por meio de seu patrono, via DJE, para que no prazo de quinze dias, se 

manifeste acerca do oferecimento em penhora do crédito que possui nos 

autos sob o Código 29796, sob pena de aceitação tácita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29182 Nr: 2587-81.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ROSSATO PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PRO. FED./INSS

 Vistos em correição,

De início, vale registrar que em caso de manifestação por escrito, deverá 

a parte observar que tal pleito deve ser formulado de forma totalmente 

legível, eis que deixa dubio qual a segunda palvara na sétima linha do 

pleito de f. 201 verso formulado pela parte requerida.

Todavia, a fim de prestigiar o princípio da celeridade processual e, 

considerando o que foi possível entender da manifestação da parte 

requerida, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos, via DJE, 

para que, no prazo de quinze dias, junte aos autos os documentos dos 

alegados herdeiros do de cujus.

Em seguida, intime-se a parte requerida para que manifeste o que 

entender de direito, mormente a apresentação de contrarrazões no prazo 

legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76434 Nr: 3030-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUMERLATO & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRR FOMENTO MERCANTIL S/A, BOZZA 

JÚNIOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, ANA CAROLINA PAIÉ DA FONTE - OAB:264.340/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3030-85.2015.811.0050 (Código 76434)

Requerente: Cumerlato & Cia. Ltda - ME

Requerido: BRR Fomento Mercantil S/A

Vistos em correição.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de títulos e dívida c/c 

indenização por dano moral ajuizada por Cumerlato & Cia. Ltda. ME em 

face de BRR Fomento Mercantil S/A e Bozza Júnior Indústria e Comércio 

Eireli Ltda., todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte requerida, devidamente citada, permaneceu inerte (f. 213).

Intimada a manifestar, a parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 

216).

Intimada a manifestar acerca da desistência, a parte requerida não se 

opôs a extinção do feito (f. 220).

DECIDO.

De início, observa-se que a parte requerida foi intimada pessoalmente, de 

modo que manifestou concordância acerca do pleito de desistência.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença (art. 485, §5º, do CPC), desnecessário 

alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Sem honorários.

 Custas processuais pela parte requerente observando-se o Provimento 

40/2014-CGJ.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 11 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 2136-41.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Manoel de Sá Cereais Me, Clodoaldo Manoel 

De Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 2285-76.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. DE ARAÚJO -ME (SORVETERIA BEM 

BOM), JOÃO NASCIMENTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134 Nr: 999-54.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO OLIMPIO N. MONTEIRO 

F. - OAB:OAB/MT 3.676-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$500,46 (quinhentos reais e quarenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 89. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 12884 Nr: 3003-25.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAIMUNDO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT

 Autos nº 3003-25.2003.811.0050 (Código 12884)

Exequente: Bayer Cropscience Ltda.

Executado: Carlos Raimundo Casagrande

Vistos em correição.

Defiro o pleito de f. 235 e, via de consequencia, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de quinze dias, informe onde se encontram 

os veículos para a realização da penhora, avaliação e remoção destes.

Com o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para manifestação, 

em cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 13 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17087 Nr: 845-26.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO OZELAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDAIR MOREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.Feitas as anotações e baixas devidas, 

proceda-se ao ARQUIVAMENTO destes autos.Sem custas, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da AJG.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 07 de junho de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72356 Nr: 580-72.2015.811.0050

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 580-72.2015.811.0050 (Código 72356)

Requerente: Edina Dias Santos

Requerida: Anita de Moraes Santos

Vistos.

Cuida-se de ação de substituição de curador com pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida ajuizada por Edina Dias Santos em face de 

Anita de Moraes Santos, ambas devidamente qualificadas nos autos em 

epígrafe.

Aduz, em síntese, que é irmã de Rosimeire Dias Santos cuja curatela havia 

sido concedida à ré Anita de Moraes Santos. Argumenta que desde 

outubro de 2014, sua irmã encontra-se sob os seus cuidados, e que se 

encontra em processo de requerimento de benefício assistencial junto ao 

INSS o qual auxiliará nos gastos de natureza alimentar com a interditada. 

Em razão disso, requer liminarmente sua nomeação como curadora de sua 

irmã.

Com a inicial vieram os documentos de f. 07-21.

A liminar foi concedida às f. 22-23.

A requerida foi devidamente citada às f. 36 e não se opôs ao pedido inicial 

(36v-37).

Em seguida, foi determinada a realização de estudo psicossocial, que foi 

juntado aos autos às f. 43-45.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido inicial (f. 

46-47).

É o sucinto relatório.

Fundamento e DECIDO.

Cuida-se de ação de substituição de curador com pedido de antecipação 

de tutela ajuizada por Edina Dias Santos em face de Anita Moraes Santos.

Pois bem. O parecer juntado às f. 43-45 demonstra que a interditada 

Rosimeire Dias Santos está bem e se encontra sob os cuidados de sua 

irmã Edina Dias Santos.

Outrossim, a requerida reconheceu a procedência do pedido, para 

substituição da curatela de Rosimeire Dias Santos e nomeação da 

requerente como sua curadora (f. 36v-37), implicando necessariamente a 

extinção do processo com resolução de mérito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para decretar a substituição da curatela e nomear a requerente 

Edina Dias Santos como curadora da interdita Rosimeire Dias Santos, que 

deverá representá-la em todos os atos de sua vida civil, de acordo com os 

limites da curatela.

Lavre-se o termo de curatela.

 Cumpra-se o disposto nos arts. 755, § 3º do CPC, publique-se os editais.

 Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na imprensa local 

e no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4938 Nr: 144-07.2001.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLETTI & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

NORTECNICA COM. E REPRESENTAÇÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

FONSECA RODRIGUES - OAB:150232/SP, CLEONICE A. DE BRITO 

CORRÊA - OAB:OAB/MT6839-E, JOSE MARIO PINTO - OAB:148116, 

MARCOS C. DALTO - OAB:11.466, PAULO DE TARSO BRUSCHI - 

OAB:122164/SP, Sérgio Loma - OAB:, WILSON DALTO - OAB:1682-A

 Autos nº 2004/422(Código 4938)

Autor: Nicoletti e Cia. Ltda.

Requerido: Interativa Fomento Mercantil Ltda. e outro

Vistos em correição.

RETIFIQUE-SE a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.
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INTIME-SE a parte promovida/executada, por meio de seu procurador, para 

que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigna-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de junho de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102 Nr: 967-49.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$480,33 (quatrocentos e oitenta reais e trinta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 96. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 650 Nr: 519-76.1999.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILDO MINOSSO, FABIO DE ANDRADE MORAES, ZEUL 

FEDRIZZI, NAIR AZILIERO TOMAZELLI, MARIA SALETE BRIZOLA, 

AMARILDO PEDRO PASTORE, IONARA LUCIA FEDRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA TEIXEIRA JUNIOR COMÉRCIO 

DE CEREAIS, MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Rosa - OAB:4117-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

FRANCOVIG FILHO - OAB:12359, MILTON COUTINHO DE MACEDO 

GALVÃO - OAB:13.528

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$818,51 (oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 302. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057 Nr: 924-15.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI & CASTOLDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR WANDSCHEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$213,38 (duzentos e treze reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 30-31. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000367-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODRIGUES QUERENDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LUIZ VERNI LOPES OAB - PR60779 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000367-44.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 25 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000129-25.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Reclamada para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da petição da parte autora. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 25 de Junho de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-34.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000551-34.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GIRLENE FLOR DA SILVA 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Dispenso 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise 

dos autos os autos, vê-se que o Promovido, apesar de devidamente citado 

(Id.: 11684309), não compareceu à audiência de conciliação e nem 

apresentou justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

do Promovido na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Analisando os 

autos, DEFIRO a pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes 

os requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 

tem o fito de ver declarada inexistente o débito no valor de R$ 580,80 

(quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos) referente ao contrato nº. 

16087239331, conforme registrado no SERASA/SPC, bem como 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados do autor com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante afirma 

desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida teve a 

oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais como 

documentos que comprovassem a inadimplência da Promovente. O ônus 

de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não se 

desincumbiu de seu ônus, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. No caso em tela, embora a 

doutrina possibilite ao Magistrado entender de forma contrária, não 

vislumbro dos autos nenhum elemento fático ou jurídico a ponto de ensejar 

produção de provas ou abalar tal presunção e, por conseguinte, 

flexibilizar tais efeitos. Portanto, não havendo documentos carreados que 

motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação 

processual, é de rigor proceder ao pedido de declaração de inexigibilidade 

da dívida referente no valor de no valor de R$ 580,80 (quinhentos e oitenta 

reais e oitenta centavos) referente ao contrato nº. 16087239331. 

Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, temos que: “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

No esteio, o art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No que tange os danos 

morais, verifico que o direito também milita em favor do Promovente; assim 

o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que experimenta 

verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos já 

consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores de serviços para com seus consumidores. Demonstrada a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado 

pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se 

vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato 

ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da 

condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que 

é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 

que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano 

moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar 

de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

no valor de no valor de R$ 580,80 (quinhentos e oitenta reais e oitenta 

centavos) referente ao contrato nº. 16087239331. B) CONDENO, a 

Promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde o evento danoso, qual seja, dia 29/07/2014 (Súmula nº 54 

do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação 

desta sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 de junho 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 

de junho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-35.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000538-35.2017.8.11.0050 REQUERENTE: ALINE DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 25 de junho de 2018 . 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 25 

de junho de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-19.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000552-19.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GIRLENE FLOR DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DO MÉRITO Analisando os autos, DEFIRO a pedido de 

assistência judiciária gratuita, pois presentes os requisitos da lei 1060/50. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que a Promovente 

tem o fito de ver declarada inexistente o débito no valor de R$ 394,50 

(trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao 

contrato nº 5049303245, conforme registrado no SERASA/SPC na data de 

09/10/2014, bem como indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o 

reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida 

teve a oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais 

como documentos que comprovassem a adesão aos serviços que alega 

ter a Promovente efetuado; onde deveriam constar assinatura e cópia dos 

documentos pessoais da autora, entre outros. Todavia, as imagens 

anexadas na contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu 

telas de sistemas de seus programas de software, não comprovando a 

adesão pela Promovente dos serviços fornecidos pela Promovida, nem 

tampouco consta nos autos contas da linha telefônica pertence a Autora. 

O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não 

se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas, devendo suportar a presunção 

de irregularidade da cobrança perpetrada, pois anexou aos autos telas 

sistêmicas com TITULARIDADE EM NOME DE MARTA INES MATANA, 

pessoa estranha a presente lide. Nesse sentido, observo que a 

Promovida, apesar de contestar os fatos narrados na inicial, deixou de 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do CPC 

c/c artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, a 

falha na prestação de serviço resta caracterizada no presente caso, pois 

é fato incontroverso nos autos que não há relação jurídica/comercial entre 

as partes. Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo 

que a maneira mais ajustada para resolução da lide é a declaração de 

inexistente do débito no valor de R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro 

reais e cinquenta centavos) referente ao contrato nº 5049303245. 

Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, temos que: “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

No esteio, o art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No que tange os danos 

morais, verifico que o direito também milita em favor do Promovente; assim 

o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que experimenta 

verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos já 

consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores de serviços para com seus consumidores. Demonstrada a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório, pois no caso 

concreto não há como aplicar o enunciado da Súmula nº 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, tendo em vista que não há provas de que a inscrição é 

legítima. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste 

caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Insta salientar, ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) E, a 

respeito da razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri 

Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda 

uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano 

moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio 

Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82). A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é 

pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando 

de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a 

comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito no valor de R$ 

394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) 

referente ao contrato nº 5049303245, conforme registrado no 

SERASA/SPC na data de 09/10/2014. B) CONDENO, a Promovida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 

evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a 

partir da data da publicação desta sentença. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 
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Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

21 de junho de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 21 de junho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000081-66.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA GORETH VAZ DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os 

autos, vê-se que o Promovido, apesar de devidamente citado (Id.: 

12354464), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Analisando os autos, 

DEFIRO a pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes os 

requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 

tem o fito de ver declarada inexistente o débito no valor de R$ 859,00 

(oitocentos e cinquenta e nove reais) referente ao contrato nº. 

RE00604185324, conforme registrado no SERASA/SPC, bem como 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados do autor com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante afirma 

desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida teve a 

oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais como 

documentos que comprovassem a inadimplência da Promovente. O ônus 

de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não se 

desincumbiu de seu ônus, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. No caso em tela, embora a 

doutrina possibilite ao Magistrado entender de forma contrária, não 

vislumbro dos autos nenhum elemento fático ou jurídico a ponto de ensejar 

produção de provas ou abalar tal presunção e, por conseguinte, 

flexibilizar tais efeitos. Portanto, não havendo documentos carreados que 

motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação 

processual, é de rigor proceder ao pedido de declaração de inexigibilidade 

da dívida referente ao valor de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove 

reais) referente ao contrato nº. RE00604185324, registrado nos órgãos de 

proteção ao crédito na data de 23/12/2016. Conforme dispõe o artigo 186 

do Código Civil, temos que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do 

Código Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. No que tange os danos morais, verifico que o direito 

também milita em favor do Promovente; assim o é porque, ante ao 

desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis na 

tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores de serviços para 

com seus consumidores. Demonstrada a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o 

quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o 

autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais) referente ao contrato nº. 

RE00604185324, registrado nos órgãos de proteção ao crédito na data de 

23/12/2016. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, qual seja, dia 

23/12/2016 (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir 

da data da publicação desta sentença. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

21 de JUNHO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 21 de JUNHO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-13.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000533-13.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ELIZANGELA PAZ DA SILVA 
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REQUERIDO: EDITORA MUNDIAL LTDA - ME Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os 

autos, vê-se que o Promovido, apesar de devidamente citado (Id.: 

12922434), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Analisando os autos, 

DEFIRO a pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes os 

requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 

tem o fito de ver declarada inexistente o débito no valor de R$ 198,00 

(cento e noventa e oito reais) referente ao contrato nº 

010584907/001396670, conforme registrado no SERASA/SPC, bem como 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados do autor com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante afirma 

desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida teve a 

oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais como 

documentos que comprovassem a inadimplência da Promovente. O ônus 

de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não se 

desincumbiu de seu ônus, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. No caso em tela, embora a 

doutrina possibilite ao Magistrado entender de forma contrária, não 

vislumbro dos autos nenhum elemento fático ou jurídico a ponto de ensejar 

produção de provas ou abalar tal presunção e, por conseguinte, 

flexibilizar tais efeitos. Portanto, não havendo documentos carreados que 

motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação 

processual, é de rigor proceder ao pedido de declaração de inexigibilidade 

da dívida referente ao valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) 

referente ao contrato nº 010584907/001396670. Conforme dispõe o artigo 

186 do Código Civil, temos que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o 

art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. No que tange os danos morais, verifico 

que o direito também milita em favor do Promovente; assim o é porque, 

ante ao desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis 

na tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores de serviços para 

com seus consumidores. Demonstrada a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o 

quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o 

autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) referente ao contrato nº 

010584907/001396670. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 de junho 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 

de junho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-22.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ILDEFONSO (REQUERIDO)

FABIANE PEREIRA BRANDAO IDELFONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000168-22.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ITACIR CAMILO ROMBALDI 

REQUERIDO: FABIO ILDEFONSO, FABIANE PEREIRA BRANDAO 

IDELFONSO Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os autos, vê-se que o Promovido, 

apesar de devidamente citada (Id.: 12736932/12765848), não compareceu 

à audiência de conciliação e nem apresentou justificativa plausível. Desta 

forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do Promovido na audiência de 

conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Pois bem. O Promovente pleiteia que os Promovidos 

sejam condenados ao pagamento de R$ 2.165,79 (dois mil cento e 

sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) referentes a multa por 

rescisão do contrato de locação de imóvel residencial, bem como 

despesas inerentes ao contrato. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Ademais, a Lei nº 8.245/91, em seu artigo 23, impõe ao 

locatário a responsabilidade pelo pagamento do aluguel contratado e, 

ainda, pelas taxas e encargos, tributos e despesas referente ao imóvel, 

objeto da locação, sendo que tal responsabilidade não restou comprovada 

pelo Promovido. Ante o exposto, diante da mora da Promovida, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e CONDENO, os Promovidos a efetuar o pagamento no 
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valor de R$ 2.165,79 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e 

nove centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação 

desta sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios , por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 21 de junho 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 

de junho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZORDAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERIDO)

PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000107-64.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ZORDAN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME, RODRIGO CALETTI 

DEON, RUBIA ARGENTA DEON Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os autos, vê-se 

que as Promovidas, apesar de devidamente citado (Id.: 13250473), não 

compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido na 

audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se 

na cobrança de título executivo extrajudicial no valor total de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), representados pelos cheques acostados no Id.: 11817621. 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. No esteio do 

artigo 206, §5º, I do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de 

dívidas representadas por instrumento particular é de 5(cinco) anos, 

portanto, a presente ação não resta alcançada pelo instituto da 

prescrição. Por não constar nos autos documentos que motive a alteração 

do convencimento, presumido pela legislação processual, é de rigor 

proceder ao pedido pleiteado pelo Promovente. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida DEON 

PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA ( PIRACANJU PARTICIPAÇÕES – 

ME) a pagar ao Promovente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença. 

Sentença publicada no DJe. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 21 de junho de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 21 de junho 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IANARA FERNANDES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000239-24.2018.8.11.0050. REQUERENTE: IANARA FERNANDES FARIAS 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os 

autos, vê-se que a Promovida, apesar de devidamente citada (Id.: 

1258128), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Analisando os autos, 

DEFIRO a pedido de assistência judiciária gratuita, pois presentes os 

requisitos da lei 1060/50. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 

tem o fito de ver declarada inexistente o débito no valor de R$ 3.192,00 

(três mil cento e noventa e dois reais), conforme registrado no 

SERASA/SPC, bem como indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o 

reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida 

teve a oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais 

como documentos que comprovassem a inadimplência da Promovente. O 

ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não 

se desincumbiu de seu ônus, devendo suportar a presunção de 

irregularidade da cobrança perpetrada. No caso em tela, embora a 

doutrina possibilite ao Magistrado entender de forma contrária, não 

vislumbro dos autos nenhum elemento fático ou jurídico a ponto de ensejar 

produção de provas ou abalar tal presunção e, por conseguinte, 

flexibilizar tais efeitos. Portanto, não havendo documentos carreados que 

motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação 

processual, é de rigor proceder ao pedido de declaração de inexigibilidade 

da dívida referente ao valor de R$ 3.192,00 (três mil cento e noventa e 

dois reais). Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, temos que: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No que 

tange os danos morais, verifico que o direito também milita em favor do 

Promovente; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que 

experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos 

já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores de serviços para com seus consumidores. Demonstrada a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 
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Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 

condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado 

pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se 

vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato 

ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da 

condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que 

é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 

que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano 

moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar 

de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito 

R$ 3.192,00 (três mil cento e noventa e dois reais). B) CONDENO, a 

Promovida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 de junho de 2018. Marianne Nathaine 

Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do 

Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 de junho de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SCHERBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000495-98.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GILMAR SCHERBACH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente 

ação funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Promovente nos cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração 

de inexistência de débito e condenação do reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débitos 

que o reclamante afirma desconhecer, no valor de R89,20 (oitenta e nove 

reais e vinte centavos), referente ao contrato 2045377191000025EC, com 

data de inclusão no dia 19/05/2015; e no valor de R$ 601,34 (seiscentos e 

hum reais e trinta e quatro centavos), referente ao contrato nº 

045377191000025FI, com data de inclusão no dia 23/05/2015. Verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida em sua peça de defesa, apenas 

aduz que o Promovente não faz jus a indenização por danos morais, 

devendo ser aplicada a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. O 

ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida não 

se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas, devendo suportar a presunção 

de irregularidade da cobrança perpetrada. A Promovida teve a 

oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, tais como 

documentos que comprovassem a adesão aos serviços que alega ter a 

Promovente efetuado; onde deveriam constar assinatura e cópia dos 

documentos pessoais da autora, entre outros. No que se refere ao pedido 

de declaração de inexigibilidade da dívida, tenho que o mesmo merece 

acolhimento. Inerente os danos morais, verifico que o direito também milita 

em favor do Promovente; assim o é porque, a inscrição em discussão foi 

disponibilizada no SCPC nos mês de 05/2015, sendo que a outra restrição 

é datada do mês de 07/2015, portanto, a inserção do valor de R$ 89,20 

(oitenta e nove reais e vinte centavos), referente ao contrato 

2045377191000025EC, com data de inclusão no dia 19/05/2015; e no valor 

de R$ 601,34 (seiscentos e hum reais e trinta e quatro centavos), 

referente ao contrato nº 045377191000025FI, com data de inclusão no dia 

23/05/2015, são anteriores ao demais registros, NÃO INCIDINDO NO 

PRESENTE CASO A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. 

No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal 

valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Insta salientar, ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) E, a 

respeito da razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri 

Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda 

uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano 

moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio 

Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82). A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é 

pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando 

de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a 

comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 
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presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito valor de R89,20 

(oitenta e nove reais e vinte centavos), referente ao contrato 

2045377191000025EC, com data de inclusão no dia 19/05/2015; e no valor 

de R$ 601,34 (seiscentos e hum reais e trinta e quatro centavos), 

referente ao contrato nº 045377191000025FI, com data de inclusão no dia 

23/05/2015. B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 

do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação 

desta sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 21 de junho 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 21 

de junho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000590-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. PRATI CARNES - EPP (EXECUTADO)

SONEIDE MACARINI PRATI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 25 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000590-91.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 17.318,09; Tipo: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [COMPRA E VENDA] Partes do 

processo: Parte Autora: CARNES BOI BRANCO LTDA Parte Ré: S. M. 

PRATI CARNES - EPP e outros OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII ANALISTA JUDICIÁRIO 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000602-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

RICARDO NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 25 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000602-08.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 200.600,00; Tipo: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS] Partes do processo: Parte Autora: ITAU UNIBANCO S/A 

Parte Ré: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP e 

outros OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII 

Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL 

II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000625-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE 

IPUMIRIM - CRESOL IPUMIRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELI FONTANA OAB - RS60762 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INEIDE APPEL WILSKE (REQUERIDO)

ADEMIR WILSKE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 25 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000625-51.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 29.975,65; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [CITAÇÃO, Atos executórios] Partes 

do processo: Parte Autora: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM 

INTERACAO SOLIDARIA DE IPUMIRIM - CRESOL IPUMIRIM Parte Ré: 

ADEMIR WILSKE e outros OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA 

SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, 

JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000699-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESPOLIO DE HELIO GOZZI e MARIA GLADIS GOZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYMARA GOZZI RIOS OAB - PR35528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO OMIZZOLLO (REQUERIDO)

ANDREIA DE AGUIRRA BORGES OMIZZOLLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 25 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000699-08.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 70.000,00; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios, Intimação] Partes 

do processo: Parte Autora: ESPOLIO DE HELIO GOZZI e MARIA GLADIS 

GOZZI Parte Ré: GILBERTO OMIZZOLLO e outros OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 
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Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33187 Nr: 3306-89.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 Autos n° 3306-89.2010.811.0051 - 33187

Execução

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE o Executado para que indique a localização dos bens dados em 

garantia, sob pena de incidência das penas coercitivas cabíveis.

No mais, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto a nova exceção de pré-executividade apresentada.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73059 Nr: 2047-88.2012.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peri de Araujo Castro, Lalita Maria Campo Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Egidio Campos 

Castro - OAB:10988/MT, Galiana Campos Castro - OAB:8858/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 342/352, requerendo o que entender de direito, 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128316 Nr: 4911-26.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Ruiz Matuzinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moisés Batista de Souza - 

OAB:21442-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando que ambas as partes 

possuem advogados constituídos, visando evitar nova frustração do ato 

solene, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DAS PARTES, por 

meio de de seus patronos, para comparecerem na audiência designada 

para o dia 29/06/2018, às 16:40 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130743 Nr: 6182-70.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovane Mendes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, consoante artigo 437, § 1º, do 

CPC/2015, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 

15 dias, querendo, manifestar-se sobre os documentos juntados 

anteriormente, datados de 22/01/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117546 Nr: 6130-11.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia da Silva Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificoe dou fé que a parte requerida, intimada pessoalmente, com 

remessa do feito ao seu gabinete virtual (21/09/2017), até a presente data 

não apresentou manifestação quanto ao laudo pericial. Contudo, havendo 

pedido de esclarecimento indicado pela parte autora, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA QUE OS QUESITOS COMPLEMENTARES SEJAM 

RESPONDIDOS PELA PERITA NO DIA 12/07/2018, ÀS 9:10 HORAS, 

oportunidade que a "expert" estará na Comarca, para os devidos 

esclarecimentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121477 Nr: 1862-74.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdSPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253/O

 Isso posto, DECLARO extinto o pedido de cumprimento de sentença, em 

relação à obrigação de pagar, nos termos do art. 485, IV, do 

NCPC.CONDENO a Exequente ao pagamento das custas e ao pagamento 

dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor da execução, 

mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Sem prejuízo, CONDENO 

o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios da 

Procuradora nomeada para defender os interesses do Executado, desde 

logo arbitrados em R$ 1.793,01, nos termos do item 23.1 da Tabela IX da 

Resolução 96/2007 da OAB/MT.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 

12 de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141130 Nr: 899-32.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Henrique Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, OAB/MT 19456, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente APARECIDO 

HENRIQUE FEITOSA, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 07/08/2018, às 14h00min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144729 Nr: 2543-10.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique Figueiredo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Ferreira dos Santos - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado PAULO FERREIRA DOS SANTOS, OAB/MT 24.092-O, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente LUIS HENRIQUE 

FIGUEIREDO DA SILVA, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 16/08/2018, às 17h10min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139416 Nr: 10635-11.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martins Candido Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES, OAB/MT 

19.614, para comparecer, bem como, apresentar seu cliente MARTINS 

CANDIDO AMARAL, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 07/08/2018, às 13h30min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13090 Nr: 2577-39.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jalmar Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Car Veículos, Gilberto Roncato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewsky Scheir - 

OAB:OAB/MT 16.449, Gilberto Maltz Scheir - OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Antônio Pereira de 

Souza - OAB:6042/MS

 Certifico que INTIMO a parte exequente para manifestar acerca da petição 

de folhas 312/317, especialmente acerca do pedido de baixa nas 

restrições dos demais veículos fl. 205, penhora no rosto dos autos de 

inventário e extinão do feito, valendo o silêncio como concordância, prazo 

de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80482 Nr: 731-69.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamendo Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (JD. CAMPO REAL II), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 19358 Nr: 1692-54.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin, Ricardo Alexandre de Souza 

Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4883/MS, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aníbal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:OAB/PR 55499, MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3.872-MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (JARDIM DAS AMÉRICAS), 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137065 Nr: 9330-89.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma José de Souza Brasileiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 84405 Nr: 3585-36.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BELARMINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB: OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (BELVEDERE), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141667 Nr: 1107-16.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliria Terezinha de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127441 Nr: 4483-44.2017.811.0051
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Siqueira Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

ABSOLVER o Acusado Wender Siqueira Conceição, brasileiro, 

convivente, nascido em 01/06/1989, natural de Cuiabá - MT, filho Antonio 

João da Conceição e Isabel Siqueira de Santana, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.PROCEDA-SE a restituição dos 

objetos (termo de registro n° 547) e do valor apreendido ao Acusado ou a 

pessoa que ele indicar, mediante termo. Caso não forem reclamados no 

prazo de 90 (noventa) dias, determino a destruição dos objetos e a 

vinculação do valor em conta judicial, para posterior reversão às 

entidades carentes.OFICIE-SE, com urgência, à Comarca de Rondonópolis, 

no processo executivo de pena n° 6451-51.2009.811.0064 (328432), 

acerca desta sentença, uma vez que sua prisão por este fato foi 

determinante para sua regressão naqueles autos.OFICIE-SE à autoridade 

policial para que, caso ainda não tenha sido feita, seja procedida à 

imediata incineração da substância entorpecente apreendida, reservando 

porção suficiente para eventual contraprova, lavrando-se o respectivo 

auto circunstanciado, devendo ser juntado aos autos.Publique-se.Da 

sentença, intime-se o Ministério Público, o Advogado, por meio do DJE, e o 

Acusado, pessoalmente.Sem custas.Após o trânsito em julgado, 

comunique-se a sentença ao Instituto de Identificação e ao Cartório 

Distribuidor, expedindo-se as comunicações necessárias. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde /MT, 15 de junho de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28275 Nr: 2388-22.2009.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Jose Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Processo nº 2388-22.2009.811.0051

Medida Protetiva

 Despacho.

Vistos etc.

DETERMINO que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Campo 

Verde para que proceda a baixa da AV-003/Mat. 5.036.

Após, arquive-se o feito.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105064 Nr: 959-73.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleison Verícimo dos Santos, Gustavo Roggi 

de Souza, Joeliton Frazão Cunha, Robert Freitas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12.853-B/MT

 1. CONDENAR o Acusado Gustavo Roggi de Souza a cumprir a pena 

privativa de liberdade total de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime 

inicialmente semiaberto, em razão do que determina o art. 33, § 2°, “b”, do 

Código Penal, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, fixados no 

mínimo legal; e o Acusado Robert Freitas da Silva a cumprir a pena 

privativa de liberdade total de 07 (sete) meses de detenção, em regime 

inicialmente aberto.Os Acusados poderão recorrer em liberdade, uma vez 

que os próprios termos de sua sentença condenatória não lhes impõe o 

recolhimento à prisão.Impossível a substituição ou a suspensão da pena 

dos Acusados, eis que inocorrentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 

77 do Código Penal.Isento os Acusados nas custas processuais.Da 

sentença, intime-se o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Advogado, 

os Acusados, pessoalmente, indagando-lhes sobre o desejo de recorrer o 

que será feito mediante termo, conforme determina o artigo 1.424 e 

parágrafo único da C.N.G.C./MT.Transitada esta sentença em julgado, 

EXTRAIA-SE carta de guia, lançando-se o nome dos Réus no Rol dos 

Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação, arquivando-se os autos6.DETERMINO a 

devolução valor apreendido (p. 115 – processo montado) aos acusados 

JOELITON e ROBERT.7.PROCEDA-SE a restituição do objeto apreendido 

(termo de registro n° 481 - p. 120/processo montado) ao respectivo 

proprietário, mediante termo. Não sendo reclamado no prazo de 90 dias, 

destrua-se.Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde /MT, 15 de junho de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 07/08/2018 Hora: 09:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 07/08/2018 Hora: 09:20 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANY PORFIRIO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/08/2018 Hora: 16:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DVINA ALVES FEITOSA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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NEUZA GARCIA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 06/08/2018 Hora: 16:20 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-47.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISELINA PEREIRA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

DANIELA SANTOS TORJI AMBROZIO OAB - SP0277430A (ADVOGADO)

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011223-47.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nos termos 

do art. 313, I, do Código de Processo Civil, o falecimento da Parte impõe a 

suspensão do feito, de pleno direito. Em outras palavras, sobresta-se a 

tramitação, independentemente de manifestação judicial. Assim, 

reconhecendo-se o advento da precitada causa de suspensão 

processual, INTIMEM-SE o Requerido e, também, a Representante da 

Requerente, pessoalmente, para que promovam o necessário à habilitação 

do sucessor, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC. Em não havendo 

manifestação no prazo de 60 (sessenta) dias, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes ou até o 

advento do prazo prescricional. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 04 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-60.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MILANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RODRIGUES VICENTE (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o autor para informar novo endereço do 

requerido ou reiterar a petição retro de ID nº 13061580.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000396-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELIPE LOPES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Segue em anexo petição em PDF. Termos em que, pede deferimento. 

Denner B. Mascarenhas Barbosa OAB/MT 13.245-A

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000867-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOBRAL SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMPO VERDE/MT. PATRÍCIA NIVALDO FERREIRA DOS 

SANTOS, já qualificado nos autos em epígrafe, comparece 

respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu advogado, para 

requerer a juntada do depósito judicial em anexo, para os devidos fins de 

direito. Termos em que; Pede e espera deferimento. Campo Verde/MT, 14 

de maio de 2018. GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO OAB/MT 16.001-B

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SEMP TOSHIBA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000859-33.2018.8.11.0051 Despacho. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil. Registro, por oportuno, que muito embora a presente 

demanda tenha sido distribuída nos pedidos de urgência, em análise detida 

à inicial vislumbra-se inexistir quaisquer pedido de urgência, notadamente 

a concessão de antecipação de tutela, de modo que deve ter seu 

prosseguimento regular. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de junho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000861-03.2018.8.11.0051 Despacho. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil. Registro, por oportuno, que muito embora a presente 

demanda tenha sido distribuída nos pedidos de urgência, em análise detida 

à inicial vislumbra-se inexistir quaisquer pedido de urgência, notadamente 

a concessão de antecipação de tutela, de modo que deve ter seu 

prosseguimento regular. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 
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como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de junho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON MARCONDES DE CAXIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRIDCAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000865-40.2018.8.11.0051 Despacho. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil. Registro, por oportuno, que muito embora a presente 

demanda tenha sido distribuída nos pedidos de urgência, em análise detida 

à inicial vislumbra-se inexistir quaisquer pedido de urgência, notadamente 

a concessão de antecipação de tutela, de modo que deve ter seu 

prosseguimento regular. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de junho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000853-26.2018.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos 

termos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, a fim de trazer aos autos os documentos de ID 

13753305, 13753333, 13753359 (do primeiro ao terceiro), 13753371 (do 

segundo ao sétimo), todos comprovantes de depósito, de forma legível, 

visto que encontram-se inaptos para leitura, bem como comprovar seu 

endereço, ressaltando que caso o comprovante de endereço constar em 

nome de terceiros, deverá comprovar o vínculo, sob pena de 

indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de 

Processo Civil. Após, sanada a omissão, volvam os autos conclusos para 

analise do pedido de tutela de urgência. Intime-se. Certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

25 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146783 Nr: 3335-61.2018.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Odontologia Odontofar Ltda ME, Tiago Aparecido 

Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizania Pontes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3335-61.2018.811.0051 - Cód. 146783

Queixa Crime

Decisão.

Vistos etc.

Designo audiência preliminar para realizar-se no dia 28 de junho de 2018, 

às 16h30min (MT).

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Advogado das Partes, 

o Querelante e a Querelada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de maio de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS FERREIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000856-78.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 
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documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar a 

existência do negócio jurídico e que o débito cobrado é legítimo. Isso 

posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, 

e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

dao Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina 

e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 14.11.2015, consoante documento acostado aos autos 

no ID 13761793, e desde então a Reclamante falhou em não tomar 

qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, 

se há mais de dois anos a Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de junho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000074-71.2018.811.0051 Polo Ativo: ADRIANO MARQUES DA SILVA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

12755690), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 
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parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LUIZ BONETTI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. PEREIRA CHAVES JUNIOR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001378-42.2017.811.0051 Polo Ativo: ALISSON LUIZ BONETTI & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: S. PEREIRA CHAVES JUNIOR EIRELI - ME Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

ALISSON LUIZ BONETTI & CIA LTDA – ME contra S. PEREIRA CHAVES 

JUNIOR EIRELI - ME objetivando cobrança de valores referente a venda de 

produtos e serviços. Devidamente citada e intimada para comparecer a 

audiência de conciliação conforme AR de Citação positiva juntada aos 

autos (Id 11583069), a parte reclamada não compareceu em audiência, 

conforme consta no termo (id 12406344) bem como não apresentou 

contestação, em contrapartida a parte promovente requer a aplicação dos 

efeitos da revelia. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a carta de citação 

encaminhada ao endereço da Reclamada é suficiente para a regularidade 

do ato, ainda que recebida por terceira pessoa. Nesse sentido, o 

Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A correspondência ou contrafé 

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor.” Assim, apesar de devidamente citada, 

conforme AR de Citação positivo juntado aos autos (id 11583069), a 

Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 12406344), 

tampouco apresentou defesa nos autos, porém, até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (id 11583069), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa dos boletos anexo a inicial. A parte ré deve 

ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber do 

Reclamado referente à venda de produtos que este não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial 06 boletos, 

planilha de despesas e de débitos, representando o montante devidamente 

atualizado o valor de R$ 8.511,68, comprovando a exigibilidade do crédito. 

Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o 

pagamento de R$ 8.511,68 (oito mil quinhentos e onze reais e sessenta e 

oito centavos) referente à compra de produto e serviços; 2- Determino 

que os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018 Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-04.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001387-04.2017.811.0051 Polo Ativo: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA 

Polo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS - NPLI Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ADEMILSON 

FERREIRA DA SILVA contra FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS - NPLI objetivando indenização por 

danos morais e cumprimento da obrigação. A parte requerida devidamente 

citada (Id 11847643), não compareceu à audiência preliminar conforme se 

observa do termo de conciliação juntada aos autos (id 12480134), bem 

como não apresentou defesa nos autos. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, observo que a 

carta de citação encaminhada ao endereço da Reclamada é suficiente 

para a regularidade do ato, ainda que recebida por terceira pessoa. Nesse 

sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar de devidamente 

citada, conforme consta aos autos (Id 11847643), o Reclamado não 

compareceu à audiência de conciliação (id 12480134), não apresentando 

defesa, todavia, até a presente data, não firmou qualquer justificativa de 

sua ausência. Haja vista que a reclamada não compareceu à audiência 

preliminar, porém apresentou contestação, há de se decretar sua revelia, 

conforme se observa da juntada do AR de citação aos autos (id 

11847643), operando-se os efeitos materiais e processuais conforme 

autoriza o artigo 20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo a revelia da parte Ré 

conforme determina Enunciado nº 20 e 78 do FONAJE, necessário se faz 

analise das provas carreadas aos autos pela parte Autora. Extrai-se da 

documentação acoplada a inicial que a Autora teve seu nome e CPF 

negativado pela Ré junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, conforme se verifica da Certidão juntada aos autos. Por 

outro lado, verifica-se que Autor desconhece a divida alegando que 

trata-se de cobrança indevida. Assim, diante da documentação acostada 

aos autos, verifica-se que o Autor assiste razão em seu pleito inicial. 

Assim, diante da documentação acostada aos autos, verifica-se que o 

Autor assiste razão em seu pleito inicial. Nesta senda, entendo que a parte 

ré deve ser responsabilizada pelo ocorrido, presumindo-se como 

verdadeiros todos os fatos alegados pela parte Autora em sua inicial. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 474 de 909



extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, CPC, 

sendo que a esta foi oportunizada o exercício de sua defesa e tentativa 

de conciliação por meio de sua intimação, conforme consta no termo de 

conciliação juntada aos autos (Id 12480134). Dessa forma a parte 

reclamada deve ser responsabilizada pelo ato ilícito praticado, pois de 

forma indevida, efetuou cobrança de valores indevidos. É imperioso impor 

édito condenatório a parte reclamada, pelos danos morais ocasionados a 

parte reclamante, advindos da negativação indevida de seu nome e CPF 

junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Portanto, a declaração de 

inexistência do débito é medida que se impõe. II – Dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Determino que a reclamada, retire a 

inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros 

de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018 Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018 Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001368-95.2017.811.0051 Polo Ativo: MONTOURO & CIA LTDA - ME Polo 

Passivo: ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por MONTOURO & CIA LTDA - ME contra ZENI COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME objetivando cobrança de 

valores. Devidamente citada para comparecer a audiência de conciliação 

conforme mandado de Citação positiva juntada aos autos (Id 12486300), a 

parte reclamada não compareceu em audiência, conforme consta no termo 

(id 12405396) bem como não apresentou contestação, em contrapartida a 

parte promovente requer a aplicação dos efeitos da revelia. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De 

início, observo que o Reclamado foi devidamente citado pelo Srº Oficial de 

Justiça, o que torna o ato de citação devidamente válida. Assim, apesar de 

devidamente citada, conforme mandado de citação positivo juntado aos 
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autos (id 12486300), a Reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação (id 12405396), tampouco apresentou defesa nos autos, 

porém, até a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua 

ausência. De tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de 

modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do 

contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a 

despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não importando 

necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da 

inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, 

averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem guarida no 

direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao 

Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas e apresentar 

defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos autos (id 

12486300), porém não apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De 

fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados por meio da 

documentação juntada aos autos que assiste razão a parte Autora, 

conforme se observa dos 12 cheques anexo a inicial devidamente 

assinada pela Ré, sendo eles, cheque n.º 004626, valor r$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais), emissão 08/12/2016; cheque n.º 004627, valor r$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais), emissão 28/12/2016; cheque n.º 004628, 

valor r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), emissão 18/01/2016; cheque n.º 

004629, valor r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), emissão 08/02/2017; 

cheque n.º 004630, valor r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), emissão 

28/02/2017; cheque n.º 850051, valor r$ 2.780,00 (dois mil e setecentos e 

oitenta reais), emissão 24/10/2016; cheque n.º 900147, valor r$ 3.238,00 

(três mil e duzentos e trinta e oito reais), emissão 05/08/2016; cheque n.º 

000725, valor r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), emissão 

02/09/2016; cheque n.º 000726, valor r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), emissão 10/01/2017; cheque n.º 850848, valor r$ 2.608,00 (dois mil 

seiscentos e oito reais), emissão 10/10/2016; cheque n.º 850849, valor r$ 

2.608,00 (dois mil seiscentos e oito reais), emissão 10/10/2016; cheque 

n.º 850850, valor r$ 2.608,00 (dois mil seiscentos e oito reais), emissão 

10/10/2016. A parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois 

presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela parte 

autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a 

comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor possui 

um crédito a receber do Reclamado referente a cheques emitidos com 

insuficiência de fundos que este não efetuou o pagamento devido, 

ocasião em que encontra-se anexo a inicial 12 cártulas de titularidade da 

Ré, planilha de atualização de débito, representando o montante 

devidamente atualizado o valor de R$ 33.928,78, comprovando a 

exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a 

procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada a efetuar o pagamento de R$ 33.928,78 (trinta e três mil 

novecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) referente a 

cobrança de cheques; 2- Determino que os valores da condenação pelo 

dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o 

evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018 Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-97.2017.8.11.0051
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ISAURA LIBORIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001245-97.2017.811.0051 Polo Ativo: ISAURA LIBORIO RAMOS Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ISAURA LIBORIO 

RAMOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminar de eventual pedido de desistência, no mérito, afirma que agiu em 

seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação à 

condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. Entretanto, a 

parte Ré em sua defesa atribui o fato da existência do débito na 

possibilidade de fraude por terceiro, requerendo neste caso a aplicação 

da excludente de responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é 

incabível a aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré 

sequer trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada 

a tese suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido 

com a Autora. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar 

que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta ilícita. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 
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indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018 Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018 Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001257-14.2017.811.0051 Polo Ativo: JOSE ROBERTO MATIAS DA 

COSTA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT) 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA contra ENERGISA MATO 

GROSSO (CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT) 

objetivando a declaração de inexistência do débito, por não concordar 

com a cobrança abusiva no consumo de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Contestando a inicial, a Reclamada aduz preliminar de 

incompetência do Juizado Especial. No mérito, destaca que não praticou 

qualquer ato ilícito e inexistência de dano moral, que realmente houve 

irregularidade no medidor de energia, alega legalidade na fatura, 

requerendo a improcedência da ação e condenação ao pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial não 

merece prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos 

documentos suficientes para a identificação dos pedidos da parte autora, 

restando claro a desnecessidade de realização de perícia, conforme 

autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar 

suscitada pela Ré. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito Compulsando-se os 

autos, nota-se que a cobrança pelo consumo de energia elétrica referente 

à unidade consumidora nº 6/1101392-7, dirigida a parte Reclamante, bem 

como a ameaça e corte de energia, advém do fato de que o mesmo teria 

se utilizado do consumo efetivo de energia sem a devida contraprestação. 

Primeiramente cumpre analisar a possibilidade da aplicação das normas do 

Código Consumerista ao caso. Em se tratando da prestação de serviço 

público essencial, aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela 

doutrina e jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente 

ante a clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o 

“fornecedor” como aquele que, entre outras atividades elencadas, 
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desenvolve prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão 

“serviço” para os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] § 2º- 

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração [...]”. Entendendo que existe a relação de consumo aludida, o 

TJMT, assim já se posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO 

DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos se prende à 

relação de consumo estabelecida entre a agravada e a empresa 

agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica e a outra 

como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação de 

consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se]. No mérito, vê-se que a ameaça de suspensão de 

fornecimento de energia elétrica do Autor não procede, uma vez que não 

se trata de inadimplemento contumaz, mas de situação extraordinária, 

onde a empresa fornecedora do produto energia alega, com base em 

prova unilateral e por critérios questionáveis, que o consumidor tenha 

utilizado energia em excesso, aferida pelo medidor de consumo, e por isso 

vem consumindo mais energia do que a efetivamente paga. Verifica-se 

que a Ré não apresentou documentos hábeis a desconstituir a pretensão 

da parte autora, bem como, apresentou cálculo para quantificação de um 

eventual consumo indevido ou em excesso pela parte promovente, não 

trazendo aos autos prova substanciais capazes de comprovar suas 

alegações, tendo em vista que em momento algum a parte Ré demonstra a 

participação do Autor na vistoria/inspeção no relógio medidor, já que alega 

em sua defesa fraude no medidor. Assim, ressai que a Ré não ofereceu 

subsídio algum a parte Reclamante para que pudesse aferir ou contestar 

os valores apurados, ferindo o princípio constitucional do contraditório e 

ampla defesa. Por outro lado, o Reclamante juntou faturas referente aos 

meses de maio a novembro de 2017 que não ultrapassa o valor de R$ 

136,45 (Id 10683817), comprovando que, o consumo mais elevado do 

reclamante no ano de 2017 atingiu o valor máximo de 140 Kwh, restando 

comprovado que o valor cobrado na fatura discutido nesta oportunidade, é 

indevido. O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente este 

comportamento, qual seja a cobrança de verbas ao consumidor quando 

não for dado a este a prévia oportunidade de acompanhar sua formação, 

conteúdo e forma. As afirmações feitas pela Ré em sua defesa em 

relação ao elevado consumo de energia deve ser recebida com reservas, 

visto que, a realização da troca/inspeção sem a ciência da parte Autora, e 

quiçá de sua participação. Dessa forma, não se revela como prova 

proveitosa, para indicar que a parte Requerente tenha utilizado um 

consumo a maior, visto que fere os princípios constitucionais da ampla 

defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, CF/88). Nesse sentido, por 

analogia, cito a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT, veja-se: AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTIO - NÃO PARTICIPAÇÃO DO 

CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Restando evidenciado o 

defeito no medidor de consumo de energia elétrica, não pode ser imputado 

ao consumidor o cálculo de recuperação sem atender aos parâmetros 

legais de inspeção, com direito a ampla defesa e contraditório. 2 - 

Desconstituição da dívida que se impõe. 3 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI, 903/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª TURMA RECURSAL, 

Data do Julgamento 24/06/2010, Data da publicação no DJE 04/11/2010) 

[grifou-se] No mesmo sentido, tem-se a orientação jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE 

REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

CABIMENTO. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. [...] 

2. É ilegítimo o corte administrativo no fornecimento de energia elétrica 

quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes do 

STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 816.689/SP, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.3.2009) [grifou-se] Dessa forma, resta 

claro que a ação da Ré se constituiu em ilegalidade, aferindo de forma 

irregular a unidade consumidora da parte Promovente, tendo ameaçado de 

realizar corte de energia. Em consequência, não restam dúvidas que a 

cobrança realizada mostra-se irregular, haja vista que os valores 

cobrados advieram da alegação de que a parte Requerente utilizava 

constantemente, porém, restou comprovado pelas faturas anexa aos 

autos (Id 10683817), que o maior consumo mensal no ano de 2017 atingiu 

o valor máximo de 140 Kwh e não o consumo cobrado, assistindo razão o 

autor, fazendo jus a declaração da inexistência do débito discutido. II – Do 

dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a 

ensejar a condenação em danos morais, bem como se da respectiva 

conduta há que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço 

que para a caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, 

o dano e o nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, 

postula a Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, 

posto que não constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição 

em seu nome e CPF, corte no fornecimento de energia ou demonstrou se 

houve algum dano em sua personalidade. Não há como se acolher a 

pretensão da Autora. Explica-se. Em que pese restar provado à cobrança 

indevida em face da fatura eventual lançada pela Ré, ao Autor não 

demonstrou de modo satisfatório se referida cobrança ocasionou dano a 

sua personalidade, conforme determina a Constituição Federal de 1988 em 

seu artigo 5º, X, ocasião em que não há como se reconhecer que a 

referida conduta da Requerida em relação à cobrança da fatura eventual 

de recuperação ao consumo de energia tenha causado ao Autor danos 

morais passíveis de ressarcimento. Não há dúvida de que a situação 

apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse 

desconforto não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] No mesmo sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado nº 

0018218-34.2016.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei. 

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Recorrido: HERALDO SANTOS DA SILVA Data do Julgamento: 17/10/2017. 

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - COBRANÇA INDEVIDA 

- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001 que ateste a irregularidade do medidor, 

torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo. 3- A mera 

cobrança que se mostra indevida dá ensejo à declaração de inexistência 

do débito. 4- Cobrança indevida que, por si só, não dá ensejo à 

indenização por danos morais. 5- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras 

a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes 

para caracterizar o dano moral. 6- Não havendo comprovado o pagamento 

do valor que entende indevido, não há que se falar em indenização por 

danos materiais. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório. 

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 prolatada 

nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação 

para determinar que a parte reclamada retifique a fatura vencida do mês 

de março de 2016, para que passe a constar a média anual do consumo 

registrado na unidade consumidora, antes do consumo atípico mencionado 

na inicial; condenar a parte reclamada a restituir ao reclamante os valores 

efetivamente pagos e recebidos a maior de forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e, acrescido de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, declarar inexistente o débito 

excedente e condenar a reclamada a pagar à parte reclamante, o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir da sentença. A parte recorrente, nas razões recursais, 

requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou para 
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reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais. A parte recorrida 

apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: Trata-se de ação em que a parte 

requerente, ora recorrida, questiona a legalidade da fatura de 

recuperação de consumo cobrada no valor de R$ 1.874,94 (um mil, 

oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A 

recorrente sustenta que os débitos são legítimos, decorrentes de 

recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada no 

medidor. Em se tratando de relação de consumo, as empresas 

concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla 

aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne 

aos direitos e garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, 

incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus 

da prova a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação. 

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a 

concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma do 

artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 3 Neste 

sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do 

aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica 

com certificação ABNT NBR ISSO 9001. No caso em apreço, verifica-se 

que a parte recorrente não apresentou laudo, tendo juntado à contestação 

apenas um termo de ocorrência e inspeção, o qual é insuficiente para 

comprovação da irregularidade, pois não atende ao disposto na referida 

resolução. A empresa recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus 

que lhe compete, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que 

não comprovou que houve irregularidade no medidor de energia elétrica da 

parte recorrida. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se 

decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo 

que as cobranças foram efetivamente excessivas, por não ser compatível 

com o consumo médio da parte recorrida. Destarte, no tocante à 

declaração de inexigibilidade do débito, a sentença deve ser mantida. 

Todavia, o decisum merece reforma no tocante a condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Denota-se que no caso em 

apreço não houve corte do fornecimento de energia e nem a restrição do 

nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, 

portanto, o dever de indenizar a título de danos morais. O mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de 

situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em 

sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização 

por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os 

prejuízos advindos de tal cobrança. Em se tratando de cobrança indevida, 

o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que a conduta 

se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, incapaz de 

gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 4 acarretam prejuízo moral. 

Incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização 

extrapatrimonial. Sentença reformada para se afastar a condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível Nº 70064305212, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015). “(...) 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que 

indevida, porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, 

e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano 

moral in re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Por fim, não 

havendo comprovado o pagamento do valor que entende indevido, não há 

que se falar em indenização por danos materiais. Ante o exposto, 

conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para excluir da sentença a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais, mantendo-a nos demais termos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, 

nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. É como voto. Valdeci Moraes 

Siqueira Juíza Relatora. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

182183420168110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Assim, tem-se que a situação 

apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que 

sofre a pessoa nas relações diárias, absolutamente normais na vida de 

qualquer um. Portanto, não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária 

mínima de que o Autor tenha sido submetida à situação capaz de violar de 

forma exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. III – Pedido Contraposto Quanto ao 

pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face do lançamento de fatura eventual para cobrança de suposto 

consumo de energia, demonstrando que referido pedido encontra-se sem 

respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido 

contraposto formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, 

caminho outro não há senão o da parcial procedência do pedido inicial. IV - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Julgo Improcedente o 

pedido de indenização por danos morais; 2- JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO; 3- Declaro nulo o débito referente à fatura 

discutidas nestes autos da UC 6/1101392-7, no valor R$ 318,75 (trezentos 

e dezoito reais e setenta e cinco centavos), com vencimento em 

29.12.2017; Torno Definitiva a liminar anteriormente concedida. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001401-85.2017.811.0051 Polo Ativo: AMAURY BISMARCK DE ALMEIDA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por AMAURY 

BISMARCK DE ALMEIDA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de impugnação à justiça gratuita, no mérito, 
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afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais em face de outras negativações em nome do autor, entende 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e condenação a litigância de má-fé. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar de impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento tendo 

em vista que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme 

autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. Rejeita-se a preliminar. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Ademais o 

Reclamante não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento 

do débito. Já a reclamada fundamenta sua defesa em relação à existência 

de danos morais em face do exercício regular de direito. Assim, a parte 

autora não possui provas suficientes da alegação de que o contrato é 

falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo 

reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo 

que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000913-33.2017.811.0051 Polo Ativo: A. DE SOUZA DIAS & LTDA - ME 

Polo Passivo: JOÃO MARTINS DE SOUZA Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por A. DE SOUZA 

DIAS & LTDA - ME contra JOÃO MARTINS DE SOUZA objetivando 

cobrança de valores referente a venda de produtos. Devidamente citada 

para comparecer a audiência de conciliação conforme AR positivo juntado 

aos autos (Id 11704365), a parte reclamada não compareceu em 

audiência, conforme consta no termo (id 12067133) bem como não 

apresentou contestação, em contrapartida a parte promovente requer a 

aplicação dos efeitos da revelia. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a carta 

de citação encaminhada ao endereço da Reclamada é suficiente para a 

regularidade do ato, ainda que recebida por terceira pessoa. Nesse 

sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar de devidamente 

citada, conforme Mandado de Citação positivo juntado aos autos (id 

11704365), a Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 

12067133), tampouco apresentou defesa nos autos, porém, até a 
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presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (id 11704365), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da nota 

promissória anexa a inicial devidamente assinada pela Ré. A parte ré deve 

ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber do 

Reclamado referente à venda de produtos que este não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial 05 boletos 

assinados pelo Réu, representando o montante devidamente atualizado o 

valor de R$ 830,00, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro 

caminho não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 

830,00 (oitocentos e trinta reais) referente à compra de produto; 2- 

Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001262-36.2017.811.0051 Polo Ativo: EDUARDO RODRIGUES DE GODOI 

Polo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A Vistos 

e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo 

pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

EDUARDO RODRIGUES DE GODOI contra ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPAÇÕES S.A objetivando declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais devido à cobrança ilícita e a inclusão 

indevida aos órgãos de proteção ao crédito. A requerida alega que o 

débito é legítimo, sendo inexistentes os danos morais, descabimento da 

inversão do ônus da prova juntando contrato de confissão de divida e 

relação de alunos matriculados, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I - Mérito 

Verifica-se dos autos que a reclamante se insurge de débito indevido 

referente a 03 parcelas no valor de R$ 170,66 (cada) totalizando um valor 

de R$ 511,98 em face de ausência de reconhecimento da divida junto a 

instituição de ensino e inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto 

que desconhece qualquer débito junto a Ré, juntando certidão 

SPC/SERASA comprovando a negativação. A reclamada alega que agiu 

em exercício regular de direito, alegando a existência do débito, juntando 

tela sistêmica como prova do débito, sendo inexistentes os danos morais, 

descabimento da inversão do ônus da prova juntando contrato de 

confissão de divida e relação de alunos matriculados. Ocorre, que a 

reclamada não logrou em comprovar os fatos alegados, posto que não 

juntou contrato assinado pelo Autor em sua defesa, não juntou nenhum 

extrato de débito, boleto bancário ou prova de frequência da reclamante 

em aulas ministradas pela reclamada que corroborasse suas alegações. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor 

da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré 

não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. 

Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do 

ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus. Já em relação ao 

contrato de confissão de divida juntado pela Ré em sua defesa não 

demonstra a exigibilidade do crédito em virtude da ausência de assinatura 

do Autor no referido documento. Por outro lado, a Ré junta relação de 

alunos matriculados no curso de administração, porém, ausente contrato 

de prestação de serviço educacional nos autos, restando prejudicado o 

meio de prova utilizado pela Ré. Portanto, a declaração de ilegitimidade do 

débito atribuído à parte autora bem como a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA é medida que se impõe. II – 

Dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da Autora no 

SPC, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e 

CPF para concluir transação comercial, o que lhe foi negado em virtude de 

possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA 

CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço. 2. Se a consumidora nega a existência de relação jurídica entre 

as partes e consequentemente a responsabilidade pela obrigação que 

ocasionou a negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do 

Código de Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus 

quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, devendo ser observado que cópias de telas de computador não 

se prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e 

dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 
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inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no SPC 

e SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CHARELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001345-52.2017.811.0051 Polo Ativo: ALEXANDRE CHARELI Polo 

Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por 

ALEXANDRE CHARELI em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A objetivando indenização por dano moral. 

Extrai-se dos autos por meio de certidão juntada aos autos (id 12275547) 

informando que a parte autora não possui interesse no prosseguimento da 

ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme requerido pela 

parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que se impõe. 

Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte Autora (id 

12275547) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo Código de 

Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários ante o 

permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-29.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOYSLAINNE DE OLIVEIRA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001256-29.2017.811.0051 Polo Ativo: LOYSLAINNE DE OLIVEIRA 

RAMALHO Polo Passivo: CLARO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por LOYSLAINNE DE 

OLIVEIRA RAMALHO em face de CLARO S.A objetivando indenização por 

dano moral. Extrai-se dos autos por meio de certidão juntada aos autos (id 

12471894) informando que a parte autora não possui interesse no 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 12471894) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 
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homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000046-06.2018.811.0051 Polo Ativo: FRANCIELE DA SILVA RAMOS Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por FRANCIELE DA 

SILVA RAMOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva, 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, 

entende ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação à condenação a litigância de má-fé. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. Entretanto, a parte Ré em sua defesa atribui o fato 

da existência do débito na possibilidade de fraude por terceiro, 

requerendo neste caso a aplicação da excludente de responsabilidade. 

Pois bem, entendo que neste caso é incabível a aplicação da excludente 

de responsabilidade, pois a parte Ré sequer trouxe algum documento do 

suposto falsário, restando prejudicada a tese suscitada, devendo ser 

responsabilizada em face do ilícito ocorrido com a Autora. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 
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amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64477 Nr: 3551-25.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMB, GKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, RAFAEL RODRIGUES PEREIRA CARDOSO - 

OAB:125702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 171305/2018

Autos de Origem: 3551-25.2017.811.0029 – Código: 64477

Solicitante/Requerente: Rivaldo Moreira da Silva.

Solicitado/Requerido: Pamela Moreira da Silva, representada por sua 

genitora Geise Kely da Silva.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 171305/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 21/08/2018 às 12h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 18 de maio de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60210 Nr: 1133-17.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONHA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 02 de agosto de 2018 às 

12h45min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64697 Nr: 3690-74.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, ADEVAN DA SILVA ARAUJO, Maria 

Aparecida Silvério Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT, Marina Rosa da Silva - OAB:23939 O /MT

 Autos nº. 3690-74.2017.811.0029 (64697)

Vistos, etc.

Considerando a insistência na oitiva das testemunhas faltantes na 

audiência de fls. 184, designo audiência em continuidade para o dia 25 de 

junho de 2018, às 14h00min (horário oficial do MT).

Considerando que as testemunha André Luiz Bertuzzi e Maurício Bayerler, 

foram regularmente intimados para comparecer a audiência anteriormente 

aprazada e não compareceram (fls. 183), determino a sua condução 

coercitiva sem prejuízo de responder pelo pagamento das despesas do 

oficial de justiça.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 13 de junho de 2018.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65368 Nr: 370-79.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 02 de agosto de 2018 às 

13h45min (horário oficial do MT).
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Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62886 Nr: 2633-21.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AULINDA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Existentes questões preliminares, passo à análise.

Requer a parte requerida a isenção do pagamento das custas 

processuais e a dispensa da audiência do art. 334 do NCPC.

No que se refere ao pedido dispensa da audiência, deixo de designar 

audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 334, do 

NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, e da parte ré, 

em ofício encaminhado a este Juízo.

Já no que se refere ao pagamento das custas, deixo de condenar o 

Requerido nas custas processuais nos termos do art. 8º, da Lei 8620/93 e 

art. 3º, da Lei Estadual nº 7603/01.

 Afastadas a preliminares, dou o feito por saneado e DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 02.08.2018 às 12h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62887 Nr: 2634-06.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILZA RODRIGUES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existentes questões preliminares, passo à análise.

Requer a parte requerida a dispensa da audiência do art. 334 do NCPC.

No que se refere ao pedido dispensa da audiência, deixo de designar 

audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 334, do 

NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, e da parte ré, 

em ofício encaminhado a este Juízo.

Afastadas a preliminares, dou o feito por saneado e DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 02.08.2018 às 13h00min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58888 Nr: 345-03.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Alves Ferreira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 02 de agosto de 2018 às 

13h15min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60213 Nr: 1135-84.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elonir Schindler dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 02 de agosto de 2018 às 

14h00min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55007 Nr: 1268-63.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VIEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Alves Magalhães 

Silva - OAB:26.264/GO, Amanda de Lima Umbelino Gomes - 

OAB:8.736/RN, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão retro em que consta que o endereço 

indicado é o mesmo da inicial, impulsiono os autos ao requerente para que 

informe o atual endereço do requerido ou requeira o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48988 Nr: 1178-89.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20060/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65767 Nr: 641-88.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARTINS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:OAB/DF 21.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: " "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em que o Banco Bradesco S/A 

move em desfavor de Alex Martins Chaves, compareci em 12/6/2018 às 

14 horas na Rua Ijui, nº 573 – Nova Canarana, Comarca de Canarana-MT, 

e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER BUSCA E APREENSÃO DO 

BEM e nem a CITAÇÃO do Senhor ALEX MARTINS CHAVES por não 

localizá-lo no endereço informado no mandado, obtive informações com os 

moradores do imóvel que residem naquele endereço aproximadamente 30 

(trinta) anos e desconhecem o requerido. Diante do exposto, suspendo 

minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50389 Nr: 1959-14.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o comprovante de fls. 43/46, impulsiono os autos ao 

exequente para que requeira o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48899 Nr: 1121-71.2015.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Mataran Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente acerca do teor da petição do requerido de fls. 206, 

bem como para que se manifeste requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 1673-65.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

HORIZONTE LTDA, MOACIR LUIZ KEIBER, SIRLENE BEATRIZ LAWLESS 

KEIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLAN JOSÉ KUHN - 

OAB:OAB/SC 29.586, FERNANDO EMILIO TIESCA - OAB:OAB/SC 8.599

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 177273/2018

Autos de Origem: 1673-65.2017.811.0029 – Código: 66354

Solicitante/Requerente: Banco do Brasil S/A.

Solicitado/Requerido: Comércio de Bebidas Horizonte LTDA – Epp.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 177273/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 22/08/2018 às 14h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 21 de junho de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 1047-12.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMGDS, EAGDS, PMGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 165341/2018

Autos de Origem: 1047-12.2018.811.0029 – Código: 66354

Solicitante/Requerente: Elias Miguel Grings de Sá e Eric Artur Grings de 

Sá, representados por sua genitora Ponain Maslova Grings Furini.

Solicitado/Requerido: Elias Gomes de Sá.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 165341/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 18/07/2018 às 15h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 21 de junho de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65665 Nr: 583-85.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR DIAS DEGIACOMETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. SANTOS & CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:OAB/MT 

13.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELI FERNANDA CARELLI 

- OAB:OAB/MT 16054

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerido na 

pessoa de seu Procurador Marceli Fernanda Carelli, para que providencie 

o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 
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guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e 

após, o recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65366 Nr: 368-12.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO HONÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares 

argüidas pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 36/43.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-11.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO SCHUSTER (REQUERIDO)

MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar valor do débito atualizado. 

Canarana-MT, 25 de junho de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 054/2018-DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO o aviso de interrupção no fornecimento de energia por 

parte da ENERGISA, no dia 28/6/2018, a partir das 12 h e 30 min às 18h e 

30 min;

CONSIDERANDO que o objetivo é de executar melhorias na rede de 

distribuição nas unidades consumidoras deste fórum local,

 RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente neste dia, 28/6/2018, bem como os 

prazos que porventura se iniciarem ou completarem neste dia, ficam 

automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 2º Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, à Ordem dos Advogados do Brasil Subseção 

de Chapada dos Guimarães, à Defensoria Pública, Delegacia de Polícia 

Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Município e 

ao Ministério Público Estadual, para conhecimento.

Chapada dos Guimarães, 25 de junho de 2018.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20594 Nr: 1222-70.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Alves do Bomdespacho Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 

142/142verso.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50872 Nr: 2097-98.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assunção Roque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra a 

sentença de fls. 135-141, sob o fundamento de que há contradição 

consistente em erro quanto à data de inicio de benefício, fixada como data 

do requerimento, quando deveria ser a data do ajuizamento da ação, ou 

seja, 10/09/2012 (fls. 140-142).

Intimado a manifestar quanto aos embargos opostos, o INSS quedou-se 

inerte (fls. 146).

É o relatório.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso, ou quanto a erro material porventura 

existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022 NCPC).

Neste contexto, analisando a sentença atacada, observa-se que o julgado 

não observou o que apregoa o RE 631.240, cujo respeito é premente em 

face da repercussão geral reconhecida.

Nestes termos, infere-se que o DIB fixado em sentença deveria remontar a 

data do inicio da ação, marco que deve substituir a data de entrada do 

requerimento para o caso de ausência de prévio requerimento 

administrativo.

Contudo, diversamente do que sustenta a parte autora, o inicio da ação 

para o INSS se dá, não com o protocolo da peça inicial, mas com a citação 

válida, ocasião em que se operam os efeitos da litigiosidade e da mora da 

pretensão ajuizada.

 Neste sentido é a disposição do art. 240 do NCPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).”

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA 

VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, 

DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. 1. Com a 

finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a 

julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida 

informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e 

deve ser considerada como termo inicial para a implantação da 

aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a 

prévia postulação administrativa. 2. Recurso especial do INSS não provido. 

(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014) (grifei)”
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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO FORMULADO NO CURSO DA LIDE. INTERESSE DE AGIR 

DEMONSTRADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITOS FINANCEIROS. 

TERMO A QUO. SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE 

AO QUANTO DECIDIDO PELO STF NO RE 870947. 1. Desistência do apelo 

do INSS homologada, nos termos do art. 998 do CPC. Desse modo, não há 

que se pensar em remessa oficial, pois se o próprio ente que suportará os 

efeitos da sentença entende que é melhor para os seus interesses a 

manutenção do julgado tal como está, seria temerário e ilógico que esta 

Corte procedesse o reexame do decisum de primeiro grau contra a 

vontade da própria autarquia. 2. A parte autora apela da sentença, com o 

propósito de modificar o capítulo que trata da data de início do benefício. O 

julgado o deferiu a partir da citação, porém o apelante pretende que tal 

marco seja fixado na data do ajuizamento da demanda. 3. Recorde-se que 

ao julgar RE 631240, o STF fixou o entendimento de que, em relação às 

ações em curso, intentadas sem prévio requerimento administrativo, o 

autor deveria ser intimado a dar entrada no pedido administrativo, tal como 

se procedeu no presente caso. Ressalte-se que após a oferta da 

postulação administrativa, o INSS indeferiu o pedido, de modo que a ação 

retomou o seu curso regular, culminando com o deferimento do benefício 

em juízo. Na ocasião, o juiz sentenciante fixou na citação o início dos 

efeitos financeiros, de modo que a parte apelante deseja que esta Corte 

observe o que foi assentado pelo STF ao dispor que "tanto a análise 

administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da 

ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais" 

(Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). 4. Entretanto, não 

atentou a parte embargante que, durante os debates no curso do 

julgamento do citado recurso extraordinário, restou estabelecido a 

alteração da expressão "data do ajuizamento da ação" para "data do início 

da ação", após manifestação do Procurador-Geral Federal, que suscitou a 

controvérsia tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre se a data do 

requerimento deveria ser considerada a do ajuizamento da ação ou da 

data em que houve a citação válida (RE 631240 ED-segundos, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2016, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 

20-02-2017). Se a Corte Superior fez questão de alterar a redação da 

expressão mencionada é porque quis destacar que o início da ação não 

corresponderia ao ajuizamento desta, mas, sim, ao momento de início da 

lide em face do réu, o que ocorre com a citação válida, momento a partir 

do qual o INSS tomou conhecimento da pretensão do requerente e foi 

constituído em mora. 5. Essa é a compreensão mais consentânea com a 

decisão proferida pela Suprema Corte após o julgamento dos segundos 

embargos de declaração e que mais se afina com a ordem jurídica 

estabelecida, pois a propositura da ação só produz efeitos quanto ao réu 

no momento em que ele é validamente citado (CPC/1973, art. 263; 

CPC/2015, art. 312). 6. Sublinhe-se que o STJ, através de decisão 

proferida sob o regime de recursos repetitivos (Tema 626), assentou o 

entendimento de que na ausência do requerimento administrativo, a 

citação válida deve ser adotada para a fixação do termo inicial do 

benefício (REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014). 7. Quanto à 

correção monetária, deve ser observada a tese fixada pelo STF no RE nº 

870947, sujeito ao regime de repercussão geral: "O artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que 

disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda 

Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, 

revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 

propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como 

medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 

inidônea a promover os fins a que se destina." Desse modo, deve ser 

utilizado o IPCA-E como índice de atualização monetária, a partir da 

vigência da Lei nº 11.960/09, tal como estabelecido no referido 

precedente. No período que antecede a referida Lei, a correção monetária 

se fará nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por sinal, a 

matéria relativa a juros e correção monetária é de ordem pública e 

cognoscível, portanto, de ofício, razão por que se afasta a tese de 

reformatio in pejus nesses casos (RESP 201700158919, Relator (a) 

HERMAN BENJAMIN, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE 24/04/2017). 8. 

Desistência do apelo do INSS homologada. Apelação da parte autora 

desprovida. Correção monetária ajustada, de ofício, ao entendimento 

sufragado pelo STF no RE 870947.A Câmara, por unanimidade, homologou 

a desistência do recurso da autarquia, negou provimento à apelação da 

parte autora e ajustou, de ofício, a correção monetária. (ACORDAO 

00246727220114019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:23/04/2018 PAGINA:.)

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou parcial provimento 

para, na sentença de fls. 135-141, fixar a data de inicio de benefício como 

sendo a data da efetiva citação do INSS em 8/02/2013 (fl. 20 verso).

Ademais, cumpra-se integralmente a sentença exarada.

Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento de 

execução, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36269 Nr: 1715-76.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Duque de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou parcial provimento 

para, na sentença de fls. 192-196, fixar a data de inicio de benefício como 

sendo a data da efetiva citação do INSS em 3/05/2011 (fl. 

23verso) .Ademais ,  cumpra-se in tegra lmente a  sentenç a 

exarada.Intimem-se.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento de execução, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38915 Nr: 1384-60.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florino Felipe de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) interpôs 

embargos de declaração contra sentença proferida às fls. 188/191, a qual 

julgou procedente ação ajuizada por FLORINO FELIPE DE OLVIEIRA em seu 

desfavor. Sustenta haver contradição na sentença, em razão de que não 

teria sido considerado a existência de diversos vínculos empregatícios 

urbanos apresentados em sede de contestação. Razão pela qual, postula 

em sede de embargos, seja a demanda julgada improcedente. Intimado a 

manifestar, a parte embargada postulou a improcedência dos embargos 

(fls. 199/199verso). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos da 

parte autora, conclui-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada 

e não de ver sanada suposta omissão. Com efeito, é importante frisar que 

os embargos de declaração têm a finalidade de integração e não 

substituição ou rediscussão da decisão, razão pela qual, a irresignação 

quanto à parcial procedência, deverá ser veiculada por meio de recurso 

próprio. Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência: (...) 

Ademais, ressalto que a existência de vínculos urbanos do autor, não 

afasta o pedido, já que a verificação da condição de segurado especial é 

a da falecida e não a do autor, conforme afirma o INSS, sobretudo quando 

tais vínculos dizem respeito a data anterior à do óbito de sua falecida 

esposa. DISPOSITIVO Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, 

contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem 

erros materiais que demandem correção, CONHEÇO dos embargos 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Cumpra-se integralmente a 

sentença prolatada no feito. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 54499 Nr: 2835-86.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zélia de Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra a 

sentença de fls. 139-143, sob o fundamento de que há contradição 

consistente em erro quanto à data de inicio de benefício, fixada como data 

do requerimento, quando deveria ser a data do ajuizamento da ação, ou 

seja, 7/12/2012 (fls. 144-147).

Intimado a manifestar quanto aos embargos opostos, o INSS quedou-se 

inerte (fls. 150).

É o relatório.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso, ou quanto a erro material porventura 

existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022 NCPC).

Neste contexto, analisando a sentença atacada, observa-se que o julgado 

não observou o que apregoa o RE 631.240, cujo respeito é premente em 

face da repercussão geral reconhecida.

Nestes termos, infere-se que o DIB fixado em sentença deveria remontar a 

data do inicio da ação, marco que deve substituir a data de entrada do 

requerimento para o caso de ausência de prévio requerimento 

administrativo.

Contudo, diversamente do que sustenta a parte autora, o inicio da ação 

para o INSS se dá, não com o protocolo da peça inicial, mas com a citação 

válida, ocasião em que se operam os efeitos da litigiosidade e da mora da 

pretensão ajuizada.

 Neste sentido é a disposição do art. 240 do NCPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).”

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA 

VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, 

DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. 1. Com a 

finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a 

julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida 

informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e 

deve ser considerada como termo inicial para a implantação da 

aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a 

prévia postulação administrativa. 2. Recurso especial do INSS não provido. 

(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014) (grifei)”

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO FORMULADO NO CURSO DA LIDE. INTERESSE DE AGIR 

DEMONSTRADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITOS FINANCEIROS. 

TERMO A QUO. SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE 

AO QUANTO DECIDIDO PELO STF NO RE 870947. 1. Desistência do apelo 

do INSS homologada, nos termos do art. 998 do CPC. Desse modo, não há 

que se pensar em remessa oficial, pois se o próprio ente que suportará os 

efeitos da sentença entende que é melhor para os seus interesses a 

manutenção do julgado tal como está, seria temerário e ilógico que esta 

Corte procedesse o reexame do decisum de primeiro grau contra a 

vontade da própria autarquia. 2. A parte autora apela da sentença, com o 

propósito de modificar o capítulo que trata da data de início do benefício. O 

julgado o deferiu a partir da citação, porém o apelante pretende que tal 

marco seja fixado na data do ajuizamento da demanda. 3. Recorde-se que 

ao julgar RE 631240, o STF fixou o entendimento de que, em relação às 

ações em curso, intentadas sem prévio requerimento administrativo, o 

autor deveria ser intimado a dar entrada no pedido administrativo, tal como 

se procedeu no presente caso. Ressalte-se que após a oferta da 

postulação administrativa, o INSS indeferiu o pedido, de modo que a ação 

retomou o seu curso regular, culminando com o deferimento do benefício 

em juízo. Na ocasião, o juiz sentenciante fixou na citação o início dos 

efeitos financeiros, de modo que a parte apelante deseja que esta Corte 

observe o que foi assentado pelo STF ao dispor que "tanto a análise 

administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da 

ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais" 

(Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). 4. Entretanto, não 

atentou a parte embargante que, durante os debates no curso do 

julgamento do citado recurso extraordinário, restou estabelecido a 

alteração da expressão "data do ajuizamento da ação" para "data do início 

da ação", após manifestação do Procurador-Geral Federal, que suscitou a 

controvérsia tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre se a data do 

requerimento deveria ser considerada a do ajuizamento da ação ou da 

data em que houve a citação válida (RE 631240 ED-segundos, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2016, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 

20-02-2017). Se a Corte Superior fez questão de alterar a redação da 

expressão mencionada é porque quis destacar que o início da ação não 

corresponderia ao ajuizamento desta, mas, sim, ao momento de início da 

lide em face do réu, o que ocorre com a citação válida, momento a partir 

do qual o INSS tomou conhecimento da pretensão do requerente e foi 

constituído em mora. 5. Essa é a compreensão mais consentânea com a 

decisão proferida pela Suprema Corte após o julgamento dos segundos 

embargos de declaração e que mais se afina com a ordem jurídica 

estabelecida, pois a propositura da ação só produz efeitos quanto ao réu 

no momento em que ele é validamente citado (CPC/1973, art. 263; 

CPC/2015, art. 312). 6. Sublinhe-se que o STJ, através de decisão 

proferida sob o regime de recursos repetitivos (Tema 626), assentou o 

entendimento de que na ausência do requerimento administrativo, a 

citação válida deve ser adotada para a fixação do termo inicial do 

benefício (REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014). 7. Quanto à 

correção monetária, deve ser observada a tese fixada pelo STF no RE nº 

870947, sujeito ao regime de repercussão geral: "O artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que 

disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda 

Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, 

revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 

propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como 

medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 

inidônea a promover os fins a que se destina." Desse modo, deve ser 

utilizado o IPCA-E como índice de atualização monetária, a partir da 

vigência da Lei nº 11.960/09, tal como estabelecido no referido 

precedente. No período que antecede a referida Lei, a correção monetária 

se fará nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por sinal, a 

matéria relativa a juros e correção monetária é de ordem pública e 

cognoscível, portanto, de ofício, razão por que se afasta a tese de 

reformatio in pejus nesses casos (RESP 201700158919, Relator (a) 

HERMAN BENJAMIN, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE 24/04/2017). 8. 

Desistência do apelo do INSS homologada. Apelação da parte autora 

desprovida. Correção monetária ajustada, de ofício, ao entendimento 

sufragado pelo STF no RE 870947.A Câmara, por unanimidade, homologou 

a desistência do recurso da autarquia, negou provimento à apelação da 

parte autora e ajustou, de ofício, a correção monetária. (ACORDAO 

00246727220114019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:23/04/2018 PAGINA:.)

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou parcial provimento 

para, na sentença de fls. 139-143, fixar a data de inicio de benefício como 

sendo a data da efetiva citação do INSS em 8/03/2013 (fl. 16 verso).

Ademais, cumpra-se integralmente a sentença exarada.

Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento de 

execução, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37272 Nr: 2232-81.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zuleide da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou parcial provimento 

para, na sentença de fls. 138-142, fixar a data de inicio de benefício como 

sendo a data da efetiva citação do INSS em 3/03/2011 (fl. 26 

v e r s o ) . A d e m a i s ,  c u m p r a - s e  i n t e g r a l m e n t e  a  s e n t e n ç a 

exarada.Intimem-se.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento de execução, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 46477 Nr: 1120-09.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Jerônimo de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) interpôs 

embargos de declaração contra sentença proferida às fls. 191/193, a qual 

julgou procedente ação ajuizada por HELENA GERÔNIMO DE AGUIAR em 

seu desfavor. Sustenta haver contradição na sentença, em razão de que 

não seria cabível a procedência da demanda, com a condenação nos 

ônus da sucumbência, em razão de ter havido o reconhecimento 

administrativo do benefício previdenciário, postulando, assim, a 

improcedência da demanda, em razão da ausência de interesse 

processual. Intimado a manifestar, foi requerida a improcedência dos 

embargos (fls. 201/205). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos 

da parte autora, conclui-se que o seu intuito é modificar a decisão 

guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Com efeito, é importante 

frisar que os embargos de declaração têm a finalidade de integração e 

não substituição ou rediscussão da decisão, razão pela qual, a 

irresignação quanto à parcial procedência, deverá ser veiculada por meio 

de recurso próprio. Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência: 

(...) DISPOSITIVO Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, 

contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem 

erros materiais que demandem correção, CONHEÇO dos embargos 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Cumpra-se integralmente a 

sentença prolatada no feito. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66151 Nr: 1907-67.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou parcial provimento 

para, na sentença de fls. 87-90, fixar a data de inicio de benefício como 

sendo a data da efetiva citação do INSS em 11/08/2014 (fl. 18 

v e r s o ) . A d e m a i s ,  c u m p r a - s e  i n t e g r a l m e n t e  a  s e n t e n ç a 

exarada.Intimem-se.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento de execução, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64289 Nr: 320-10.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionisia Camila Corrêa de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) interpôs 

embargos de declaração contra sentença proferida às fls. 78/80, a qual 

julgou procedente ação ajuizada por DIONÍSIA CAMILA CORREA DE 

SOUZA em seu desfavor. Sustenta haver contradição na sentença, em 

razão de que não seria cabível a procedência da demanda, com a 

condenação nos ônus da sucumbência, em razão de ter havido o 

reconhecimento administrativo do benefício previdenciário, postulando, 

assim, a improcedência da demanda, em razão da ausência de interesse 

processual. Intimado a manifestar, foi requerida a improcedência dos 

embargos (fls. 86/86verso). É o relatório. Decido. Analisando os 

argumentos da parte autora, conclui-se que o seu intuito é modificar a 

decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Com efeito, é 

importante frisar que os embargos de declaração têm a finalidade de 

integração e não substituição ou rediscussão da decisão, razão pela qual, 

a irresignação quanto à parcial procedência, deverá ser veiculada por 

meio de recurso próprio. Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a 

jurisprudência: (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, por não vislumbrar 

obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por 

não existirem erros materiais que demandem correção, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Cumpra-se integralmente 

a sentença prolatada no feito. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40436 Nr: 2751-22.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. De maneira a viabilizar a análise do pedido de fls. 20, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos 

memória atualizada e discriminada do cálculo do débito, sob pena de 

indeferimento.

 II. Certifique-se eventual silêncio.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18921 Nr: 1592-83.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elozio Batista de Oliveira, Gisely Maria da Reveles da 

Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseph Malouf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de fls. 494-495, em razão de vir 

desacompanhado de CPF do executado.

Portanto, INTIME-SE a exequente para, em 15 dias, apresentar nos autos 

os dados, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 39676 Nr: 2193-50.2011.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo de Castro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628, Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fls. 79/80, uma vez que não resta comprovado nos 

autos o esgotamento das tentativas de obter informações sobre o 

endereço da parte requerida.

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada.

Neste sentido é o art. 476 da CNGC:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

CPC/2015). Escoado o prazo mencionado no parágrafo anterior, com ou 

sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois casos o silêncio 

deverá ser certificado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40395 Nr: 2674-13.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Gallert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Isento de custas, em razão 

da Lei Estadual n. 7.603/01.Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas pertinentes no sistema Apolo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50917 Nr: 2138-65.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Berto Lima da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Manoel Berto Lima da Costa 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

 Em sentença exarada às fls. 138-140, foi extinta a ação, diante da falta 

de interesse de agir, pois o autor recebeu o benefício pleiteado 

(NB1720469870).

 Inconformado, o requerente opôs embargos de declaração sob o 

argumento de que a referida decisão estaria eivada de contradição.

O embargado se manifestou pela rejeição dos embargos (fl. 146-v), 

alegando que o autor recebeu por via do processo cód. 

1485-68.2009.811.0024, o mesmo benefício de aposentadoria rural por 

idade.

É o relatório.

Decido.

Analisando os argumentos da parte autora, conclui-se que o seu intuito é 

modificar a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão.

Ademais, o autor já recebeu a aposentadoria em outra ação, o que 

caberia, ainda, até litigância de má-fé, pois o processo de cód. 32098 teve 

até levantamento dos valores.

Portanto, descabida a pretensão do autor em ver modificada a situação da 

sentença, em especial, por já ter recebido o benefício por meio de outra 

ação judicial.

Com efeito, é importante frisar que os embargos de declaração têm a 

finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

razão pela qual, a irresignação quanto à parcial procedência, deverá ser 

veiculada por meio de recurso próprio.

 Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 

OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. REJULGAMENTO. 

CAUSA. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. 

ACÓRDÃO. PRIMEIRA TURMA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de 

declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao 

saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não 

se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No caso concreto, 

sob a alegação de obscuridade, os embargantes almejam na verdade o 

reexame do acórdão paradigma para que seja feita nova análise das teses 

discutidas nele, isso com o objetivo de caracterizar como correto o cotejo 

analítico, o acórdão embargado tendo decidido, contudo, que as teses 

processuais eram dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção 

não tem competência para esclarecer omissão a respeito do momento 

processual a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido 

apenas no acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em 

consideração que a Seção sequer conheceu dos embargos de 

divergência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, Primeira Seção, 

EDcl nos EREsp 1035444 AM, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 

DJe 19/05/2015 – sem grifo no original)

DISPOSITIVO

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Cumpra-se a sentença exarada e ARQUIVEM-SE.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34957 Nr: 841-91.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Dias Lessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para prosseguir com o feito, em 5 

dias, com as advertências do art. 485, §1º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39685 Nr: 2202-12.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Ferreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055
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 Vistos etc.

Com fundamento no art. 10 do CPC, dê-se vistas ao exequente para 

manifestar-se, no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72740 Nr: 1422-33.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinete Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 29-30, nos moldes já delineados no despacho 

anterior (fl. 24).

Cumpridas as determinações, ao arquivo com as baixas.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34550 Nr: 400-13.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudilene Carmen de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Cristhiane Gaiva Mattos - OAB:21.554, 

Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente nos autos pela extinção da presente 

demanda, por já ter recebido os valores que vindicava judicialmente. 

Informa, portanto, que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36261 Nr: 1951-28.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênia de Souza Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Aguarde-se a resposta do recurso interposto e remeta à 

superior instância.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67295 Nr: 2749-47.2014.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Jose da Silva, Vanuza josé da Silva, Valto José 

da Silva, Vanilda Jose da Silva, Valdirene Da Silva, Valdivino José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belchior Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 485, §1º, do CPC, intime-se pessoalmente o inventariante 

para, em 5 dias, prosseguir com o feito.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50462 Nr: 1999-16.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Paulo de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, acolher pedido para julgar parcialmente procedente, via exígua 

via dos aclaratórios, é adentrar ao mérito da ação, o que não cabe, e, 

portanto, merece ser indeferido o pleito.Com efeito, é importante frisar que 

os embargos de declaração têm a finalidade de integração e não 

substituição ou rediscussão da decisão, razão pela qual, a irresignação 

quanto à parcial procedência, deverá ser veiculada por meio de recurso 

p r ó p r i o .  N e s s e  s e n t i d o ,  “ m u t a t i s  m u t a n d i s ” ,  é  a 

jurisprudência:“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE 

CABIMENTO. OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. 

REJULGAMENTO. CAUSA. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 

ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. ACÓRDÃO. PRIMEIRA TURMA. 

IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de declaração representam recurso de 

fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero 

reexame da causa. 2. No caso concreto, sob a alegação de obscuridade, 

os embargantes almejam na verdade o reexame do acórdão paradigma 

para que seja feita nova análise das teses discutidas nele, isso com o 

objetivo de caracterizar como correto o cotejo analítico, o acórdão 

embargado tendo decidido, contudo, que as teses processuais eram 

dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção não tem 

competência para esclarecer omissão a respeito do momento processual 

a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido apenas no 

acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em consideração que a 

Seção sequer conheceu dos embargos de divergência. 4. Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ, Primeira Seção, EDcl nos EREsp 1035444 

AM, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/05/2015 – sem grifo 

no original)DISPOSITIVO Diante do exposto, por não vislumbrar 

obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por 

não existirem erros materiais que demandem correção, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO.Cumpra-se a sentença 

exarada.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40359 Nr: 3379-11.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tallita Juliana R de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35637 Nr: 1208-18.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75580 Nr: 2653-95.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvelina Francisca Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57707 Nr: 568-10.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado São Jerônimo Ltda - ME - 

Supermercado Junior, Luiz Carlos Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledson Glauco Monteiro 

Catelan - OAB:14.309

 ANTE TODO O EXPOSTO, com fulcro no art. 174, caput do CTN 

reconheço a prescrição do crédito tributário e, com fundamento no art. 

487, II do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito.Condeno o exequente em honorários sucumbenciais 

no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 

85, §2º do CPC.Intimem-se.Transitada em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39928 Nr: 2386-65.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clessi Fatima da Costa Melo Moreira, GVCMM, Gessiane 

Guedes Melo Moreira, Felipe Augusto Guedes Melo Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olírio Moscheta, Cavalca Construções e 

Minerações LTDA, Valdemir Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvides Ataidio Gonçalves - 

OAB:13440-A/MT, Flávio Américo Vieira - OAB:8.726, Ledocir 

Anholeto - OAB:7.502-B, Lucas Henrique Muller Pirovani - 

OAB:19.460, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A, Willian Khalil - 

OAB:6487

 Vistos.

Ante a devolução da deprecata sem que tenha havido a oitiva da 

testemunha, PRUDENTE ALENCAR DE ARRUDA NETO, inobstante as 

inúmeras tentativas frustradas de intimação via superior hierárquico, bem 

como ante a manifestação dos réus que requereram a devolução da carta 

precatória não cumprida e a formulação de quesitos para que a referida 

testemunha forneça informações acerca dos fatos narrados na inicial, e 

ainda, ante a anuência da parte autora que não se opôs à pretensão (fls. 

640/640-v), em consonância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, determino:

a) proceda-se a intimação das partes para formularem seus quesitos 

acerca das informações e esclarecimentos que entenderem necessários, 

à testemunha Prudente Alencar de Arruda Neto;

b) após, encaminhe-se cópia dos referidos quesitos a POLITEC – 

Coordenadoria de Perícias Externas, bem como da presente decisão, para 

que promova a localização do perito criminal, Prudente Alencar de Arruda 

Neto, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responder pelo crime de 

desobediência (artigo 330 do Código Penal) e Crimes contra a 

Administração da Justiça (Artigos 338 – 359 do Código Penal), para que o 

mesmo possa responder aos quesitos formulados pelas partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de responder pelo crime de desobediência 

(artigo 330 do Código Penal) e Crimes contra a Administração da Justiça 

(Artigos 338 – 359 do Código Penal).

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40929 Nr: 2599-71.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amir Stephan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35777 Nr: 2994-34.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ivo Markat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36704 Nr: 3407-47.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bueno Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 36476 Nr: 3212-62.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concretadora Ideal Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1744 Nr: 265-50.2000.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estanislau Guedes de Medeiros, Raulina Medeiros 

Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Rodrigues da Costa, Carmelinda Moreira 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Silva Lima - 

OAB:4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32824 Nr: 2150-84.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Pinto da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de ação de aposentaria rural por idade ajuizado por 

ADALBERTO PINTO DA CRUZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, na qual requer seja pago o valor de (R$ 

7.800,00) referente à incidência da multa processual (astreintes) fixada 

em razão da demora na implantação do benefíc io 

previdenciário.Devidamente citado, o INSS apresentou impugnação, 

alegando preclusão do pedido e a improcedência do pleito (fls. 

145/150).Intimado, a exequente juntou sua réplica (fl. 153/156).É o relato 

do necessário.Fundamento. Decido.Analisando os autos, observa-se que 

na sentença de fls. 50/56, foi arbitrada multa diária de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) para o caso de descumprimento da determinação de 

implantação do benefício concedido (obrigação de fazer) no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data de intimação da decisão judicial.Nesta 

esteira, conforme comprovante de intimação de fl. 58-v, constata-se que o 

INSS foi intimado do inteiro teor da sentença em 23/08/2010, marco em que 

passaria a correr o prazo de 30 (trinta) dias para o espontâneo 

cumprimento da determinação de implantação do benefício.Com efeito, 

verifica-se que a efetiva implantação do benefício somente se deu em 

16/11/2010, conforme informação do sistema do INSS de fl. 115, ou seja, 

transcorreram somente 52 dias depois do prazo fixado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50905 Nr: 2126-51.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alexandra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou parcial provimento 

para, na sentença de fls. 152-154, fixar a data de inicio de benefício como 

sendo a data da efetiva citação do INSS em 8/02/2013 (fl. 25 

v e r s o ) . A d e m a i s ,  c u m p r a - s e  i n t e g r a l m e n t e  a  s e n t e n ç a 

exarada.Intimem-se.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento de execução, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38193 Nr: 617-22.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Benedita Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou parcial provimento 

para, na sentença de fls. 239-240, fixar a data de inicio de benefício como 

sendo a data da efetiva citação do INSS em 5/08/2011 (fl. 44 

v e r s o ) . A d e m a i s ,  c u m p r a - s e  i n t e g r a l m e n t e  a  s e n t e n ç a 

exarada.Intimem-se.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento de execução, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66981 Nr: 2483-60.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

observando-se as formalidades legais.

II- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77216 Nr: 3410-89.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Albonete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:SP 248970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:SP89457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro (ref. 98).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32744 Nr: 2080-67.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materiais de Construção SJ Ltda., Luiz Carlos 

de Freitas
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT, 

Carlos Eduardo Maluf Perreira - OAB:10.407

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia 

de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39622 Nr: 2136-32.2011.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Desordi, Liliane Campinha dos Santos 

Desordi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teocles Antunes Maciel Neto, Leonildo Tonetti, 

Aparecida Chaves Tonetti, Valdomiro Tonetti, Maria de Lourdes Barbosa 

Tonetti, Elcio Bruneli, José Renato Sampaio Tosello, Dalva de Jesus 

Tavares Tosello, Vera Lúcia da Silva Bruneli, Carlos Leandro Silveira de 

Souza, Maria Antonieta Millo de Souza, Nathércia Bueno do Prado, Tirso 

Bueno do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi de Col - OAB:6381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina N. Dias Barchet 

- OAB:7213, Fabio Luiz Cardoso Pinto - OAB:10248, Helen Godoy da 

Costa - OAB:10008, Houseman Thomaz Aguliari - OAB:16635, João 

Acássio Muniz Júnior - OAB:MT/8872, Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665, MIRON COELHO VILELA - OAB:3735

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40709 Nr: 3174-79.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4562 Nr: 416-45.2002.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Maria de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que já houve sentença sem resolução do 

mérito fundamentada no pagamento da CDA (fl. 23).

Transitada em julgado (fl. 28).

Verifico ainda, que por equívoco, a Secretaria da Vara enviou nova 

carta-intimação para a parte executada (fls. 30/31).

Referida expedição, induziu ao despacho de fl. 33 que determinou o 

arquivamento dos autos e a anotação das custas processuais na 

distribuição.

Os autos foram desarquivados a fl. 35 para cumprimento da Meta 2 do 

CNJ.

À fl. 36 fora determinado novo arquivamento dos autos.

Instado a se manifestar, a exequente quedou-se inerte (fls. 37/37-v).

Certificado que o valor da dívida cobrada é inferior a R$371,00 (trezentos 

e setenta e um reais), não encontrando amparo para o seu 

prosseguimento (fl. 38).

Proferido novo despacho determinando o arquivamento dos autos (fl. 39).

Certificado o transcurso do prazo de mais de 05 (cinco) anos em que o 

feito permaneceu arquivado provisoriamente (fl. 41).

É o relato do necessário.

Chamo o feito a ordem para:

1) Tornar sem efeito os atos processuais praticados posteriormente à 

certidão do trânsito em julgado da sentença (fl. 28);

2) Com efeito, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que antes da 

decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for a qualquer 

título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para 

as partes. Nesse diapasão, determino o cancelamento do cálculo judicial 

elaborado a fl. 27, com o consequente cancelamento da anotação das 

custas processuais na distribuição.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36062 Nr: 1725-23.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17672 Nr: 412-32.2007.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Reindel Fonseca (Espólio ), Elias Pereira 

Santos Filho, Pedro Reindel Fonseca Filho, Syrham Maria Arruda Reindel 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente a parte autora, conforme determina o artigo 485, 

inciso III, §1º, do CPC, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste 

interesse no feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75278 Nr: 2522-23.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpidio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 
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- OAB:8075

 Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução opostos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em desfavor da execução ajuizada por 

ELPÍDIO PEREIRA, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte embargante, às fls. 28/29. Intimado a manifestar, a parte adversa 

postulou pela improcedência dos aclaratórios (fls. 32/36). É o relatório. 

Decido. Analisando os argumentos versados nos embargos de 

declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar a decisão 

guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela qual, a 

irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário deverá ser 

vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis mutandis’, é 

a jurisprudência: (...) DISPOSITIVO. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte 

requerente que a oposição de embargos meramente protelatórios e a sua 

reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de 

incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39451 Nr: 1958-83.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de pagamento dos valores tidos por incontroversos, uma 

vez que tal expediente configura violação à regra do art. 100, § 8º, da 

Constituição Federal.

 Assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos embargos apensos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21304 Nr: 1925-98.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Almeida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por MARIA ALMEIDA DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 168/173. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte 

(fl. 176). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos 

embargos de declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar 

a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela 

qual, a irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’, é a jurisprudência: (...) Por fim, necessário frisar ser incabível a 

condenação do INSS em honorários sucumbenciais, uma vez que, a teor 

do disposto no art. 535, § 3°, do Código de Processo Civil, a decisão que 

rejeita ou acolhe a impugnação apresentada pela Fazenda Pública não tem 

natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, em 

razão de não por fim ao pedido de cumprimento de sentença, de modo que 

não se aplica a disposição do art. 85 do Código de Processo Civil. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte requerente que a oposição 

de embargos meramente protelatórios e a sua reiteração será sancionada 

na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de incidir a regra do §4º do mesmo 

artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36262 Nr: 1781-56.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zauri Loureiro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Cristhiane Gaiva Mattos - OAB:21.554, 

Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por ZAURI LOUREIRO DE LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 158/162. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte 

(fl. 165). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos 

embargos de declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar 

a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela 

qual, a irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’, é a jurisprudência: (...) DISPOSITIVO. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se 

à parte requerente que a oposição de embargos meramente protelatórios e 

a sua reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além 

de incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18262 Nr: 939-81.2007.811.0024

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Cescatto Bobroff, José 

Rodrigues Ferreira, Luiz Carlos Wagner, Diva de Sousa Ferreira, Antonio 

Ferreira, Maria Procópio Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:10.130 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Transcorrido o referido prazo, intimem-se as partes para que manifestem 

no feito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18437 Nr: 1111-23.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Maria do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schossler - 

OAB:8225-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, com fulcro no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil, em face da quitação do débito.Sem 

custas e honorários, uma vez que a presente execução não foi 

embargada. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se 

os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33059 Nr: 4114-15.2009.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomarcio Gonçalo Ovídio Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por LEOMÁRCIO GONÇALO OVÍDIO MIRANDA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os 

autos vieram conclusos para julgamento dos embargos de declaração 

opostos pela parte autora, às fls. 183/185. É o relatório. Decido. 

Analisando os argumentos versados nos embargos de declaração, 

conclui-se que o intuito da requerida é modificar a decisão guerreada e 

não de ver sanada suposta omissão. Razão pela qual, a irresignação 

quanto à data de início do benefício previdenciário deverá ser vindicada 

por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis mutandis’, é a 

jurisprudência: (...) Por fim, necessário frisar ser incabível a condenação 

do INSS em honorários sucumbenciais, uma vez que, a teor do disposto no 

art. 535, § 3°, do Código de Processo Civil, a decisão que rejeita ou acolhe 

a impugnação apresentada pela Fazenda Pública não tem natureza jurídica 

de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, em razão de não por fim 

ao pedido de cumprimento de sentença, de modo que não se aplica a 

disposição do art. 85 do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Advirta-se à parte requerente que a oposição de embargos meramente 

protelatórios e a sua reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §

§ 2º e 3º, além de incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69135 Nr: 3906-55.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natália Rosa Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução opostos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em desfavor da execução promovida por 

NATÁLIA ROSA BEZERRA DA SILVA, pelos motivos declinados na inicial. 

Os autos vieram conclusos para julgamento dos embargos de declaração 

opostos pela parte autora, às fls. 35/35verso. Intimado a manifestar, a 

parte adversa restou inerte (fl. 40). É o relatório. Decido. Analisando os 

argumentos versados nos embargos de declaração, conclui-se que o 

intuito da requerida é modificar a decisão guerreada e não de ver sanada 

suposta omissão. Razão pela qual, a irresignação quanto à data de início 

do benefício previdenciário deverá ser vindicada por meio de recurso 

próprio. Nesse sentido, ‘mutatis mutandis’, é a jurisprudência: (...) 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte requerente que a oposição 

de embargos meramente protelatórios e a sua reiteração será sancionada 

na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de incidir a regra do §4º do mesmo 

artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75011 Nr: 2418-31.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Deladia de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

Defiro a pretensão executória de título judicial.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para tanto, 

arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

Ademais, cumpra-se a sentença de fls. 21/22verso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64682 Nr: 705-55.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Augusto do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PAULO 

AUGUSTO DO NASCIMENTO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 76/77. É o relatório. Decido. Analisando os 

argumentos versados nos embargos de declaração, conclui-se que o 

intuito da requerida é modificar a decisão guerreada e não de ver sanada 

suposta omissão. Razão pela qual, a irresignação quanto à data de início 

do benefício previdenciário deverá ser vindicada por meio de recurso 

próprio. (...) DISPOSITIVO. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte requerente que a 

oposição de embargos meramente protelatórios e a sua reiteração será 

sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de incidir a regra do 

§4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37979 Nr: 392-02.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Almeida de Oliveira Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando o feito, verifica-se que, antes do trânsito em julgado da 

sentença para a parte autora, os autos foram remetidos com carga ao 

INSS. Dessa maneira, restou o requerente impossibilitado de interpor 

eventual recurso contra a sentença de fls. 110/112.

 Assim, defiro o pedido de fl. 114, de modo a restituir à parte autora o 

prazo recursal.

 No demais, advirto à parte requerente que a admissibilidade de eventual 

recurso, conforme previsão do art. 1010, § 3°, do CPC, será feita pela 

instância superior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33060 Nr: 2301-50.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Miguel Manso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença formulado por 

SEBASTIÃO MIGUEL MANSO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram conclusos 

para julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, 

às fls. 153/161. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte (fl. 164). É o 

relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos embargos de 

declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar a decisão 

guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela qual, a 

irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário deverá ser 

vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis mutandis’, é 

a jurisprudência: (...) DISPOSITIVO. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte 

requerente que a oposição de embargos meramente protelatórios e a sua 

reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de 

incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17952 Nr: 632-30.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olisete Alves do Bondespacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por OLISETE ALVES DO DOMDESPACHO contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 163/165. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte 

(fl. 168). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos 

embargos de declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar 

a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela 

qual, a irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’, é a jurisprudência: (...) Por fim, necessário frisar ser incabível a 

condenação do INSS em honorários sucumbenciais, uma vez que, a teor 

do disposto no art. 535, § 3°, do Código de Processo Civil, a decisão que 

rejeita ou acolhe a impugnação apresentada pela Fazenda Pública não tem 

natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, em 

razão de não por fim ao pedido de cumprimento de sentença, de modo que 

não se aplica a disposição do art. 85 do Código de Processo Civil. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte requerente que a oposição 

de embargos meramente protelatórios e a sua reiteração será sancionada 

na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de incidir a regra do §4º do mesmo 

artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67331 Nr: 2777-15.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra a 

sentença de fls. 67-69, sob o fundamento de que há contradição 

consistente em erro quanto à data de inicio de benefício, fixada como data 

do requerimento, quando deveria ser a data do ajuizamento da ação, ou 

seja, 9/09/2014 (fls. 75-78).

Intimado a manifestar quanto aos embargos opostos, o INSS requereu que 

os embargos sejam rejeitados (fls. 81).

É o relatório.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso, ou quanto a erro material porventura 

existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022 NCPC).

Neste contexto, analisando a sentença atacada, observa-se que o julgado 

não observou o que apregoa o RE 631.240, cujo respeito é premente em 

face da repercussão geral reconhecida.

Nestes termos, infere-se que o DIB fixado em sentença deveria remontar a 

data do inicio da ação, marco que deve substituir a data de entrada do 

requerimento para o caso de ausência de prévio requerimento 

administrativo.

Contudo, diversamente do que sustenta a parte autora, o inicio da ação 

para o INSS se dá, não com o protocolo da peça inicial, mas com a citação 

válida, ocasião em que se operam os efeitos da litigiosidade e da mora da 

pretensão ajuizada.

 Neste sentido é a disposição do art. 240 do NCPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).”

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA.

 ART. 543-C DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL 

PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, DO CPC. 

CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a 

julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida 

informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e 

deve ser considerada como termo inicial para a implantação da 

aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a 

prévia postulação administrativa.

2. Recurso especial do INSS não provido.

(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014) (grifei)”

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO FORMULADO NO CURSO DA LIDE. INTERESSE DE AGIR 

DEMONSTRADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITOS FINANCEIROS. 

TERMO A QUO. SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE 

AO QUANTO DECIDIDO PELO STF NO RE 870947. 1. Desistência do apelo 

do INSS homologada, nos termos do art. 998 do CPC. Desse modo, não há 

que se pensar em remessa oficial, pois se o próprio ente que suportará os 

efeitos da sentença entende que é melhor para os seus interesses a 

manutenção do julgado tal como está, seria temerário e ilógico que esta 

Corte procedesse o reexame do decisum de primeiro grau contra a 

vontade da própria autarquia. 2. A parte autora apela da sentença, com o 

propósito de modificar o capítulo que trata da data de início do benefício. O 

julgado o deferiu a partir da citação, porém o apelante pretende que tal 

marco seja fixado na data do ajuizamento da demanda. 3. Recorde-se que 

ao julgar RE 631240, o STF fixou o entendimento de que, em relação às 

ações em curso, intentadas sem prévio requerimento administrativo, o 

autor deveria ser intimado a dar entrada no pedido administrativo, tal como 

se procedeu no presente caso. Ressalte-se que após a oferta da 

postulação administrativa, o INSS indeferiu o pedido, de modo que a ação 

retomou o seu curso regular, culminando com o deferimento do benefício 

em juízo. Na ocasião, o juiz sentenciante fixou na citação o início dos 

efeitos financeiros, de modo que a parte apelante deseja que esta Corte 

observe o que foi assentado pelo STF ao dispor que "tanto a análise 

administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da 

ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais" 

(Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). 4. Entretanto, não 

atentou a parte embargante que, durante os debates no curso do 

julgamento do citado recurso extraordinário, restou estabelecido a 

alteração da expressão "data do ajuizamento da ação" para "data do início 

da ação", após manifestação do Procurador-Geral Federal, que suscitou a 

controvérsia tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre se a data do 
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requerimento deveria ser considerada a do ajuizamento da ação ou da 

data em que houve a citação válida (RE 631240 ED-segundos, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2016, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 

20-02-2017). Se a Corte Superior fez questão de alterar a redação da 

expressão mencionada é porque quis destacar que o início da ação não 

corresponderia ao ajuizamento desta, mas, sim, ao momento de início da 

lide em face do réu, o que ocorre com a citação válida, momento a partir 

do qual o INSS tomou conhecimento da pretensão do requerente e foi 

constituído em mora. 5. Essa é a compreensão mais consentânea com a 

decisão proferida pela Suprema Corte após o julgamento dos segundos 

embargos de declaração e que mais se afina com a ordem jurídica 

estabelecida, pois a propositura da ação só produz efeitos quanto ao réu 

no momento em que ele é validamente citado (CPC/1973, art. 263; 

CPC/2015, art. 312). 6. Sublinhe-se que o STJ, através de decisão 

proferida sob o regime de recursos repetitivos (Tema 626), assentou o 

entendimento de que na ausência do requerimento administrativo, a 

citação válida deve ser adotada para a fixação do termo inicial do 

benefício (REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014). 7. Quanto à 

correção monetária, deve ser observada a tese fixada pelo STF no RE nº 

870947, sujeito ao regime de repercussão geral: "O artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que 

disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda 

Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, 

revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 

propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como 

medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 

inidônea a promover os fins a que se destina." Desse modo, deve ser 

utilizado o IPCA-E como índice de atualização monetária, a partir da 

vigência da Lei nº 11.960/09, tal como estabelecido no referido 

precedente. No período que antecede a referida Lei, a correção monetária 

se fará nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por sinal, a 

matéria relativa a juros e correção monetária é de ordem pública e 

cognoscível, portanto, de ofício, razão por que se afasta a tese de 

reformatio in pejus nesses casos (RESP 201700158919, Relator (a) 

HERMAN BENJAMIN, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE 24/04/2017). 8. 

Desistência do apelo do INSS homologada. Apelação da parte autora 

desprovida. Correção monetária ajustada, de ofício, ao entendimento 

sufragado pelo STF no RE 870947.A Câmara, por unanimidade, homologou 

a desistência do recurso da autarquia, negou provimento à apelação da 

parte autora e ajustou, de ofício, a correção monetária.

(ACORDAO 00246727220114019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO 

MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 

DA BAHIA, e-DJF1 DATA:23/04/2018 PAGINA:.)

Assim, no presente feito, o marco de início para o benefício é o 

indeferimento administrativo, já que a citação ocorreu posteriormente (fl. 

51v - 6/10/2015).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes nego provimento.

Ademais, cumpra-se integralmente a sentença exarada.

Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento de 

execução, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64944 Nr: 921-16.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sofia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão, CONHEÇO dos embargos opostos, por serem tempestivos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO, em razão de não preencher os requisitos do 

art. 1.022 do Código de Processo Civil.Intimem-se.Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18553 Nr: 1229-96.2007.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejaira Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por DEJANIRA SOARES DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 172/174. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte 

(fl. 177). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos 

embargos de declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar 

a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela 

qual, a irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’, é a jurisprudência: (...) Ademais, verifica-se pela simples leitura 

do verbete da Súmula n° 519 do Superior Tribunal de Justiça, que: “na 

hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são 

cabíveis honorários advocatícios”. Dessa maneira, apenas caberia a 

fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento, ainda 

que parcial e em benefício da parte executada, o que, é certo, não é a 

situação dos autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte 

requerente que a oposição de embargos meramente protelatórios e a sua 

reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de 

incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 46851 Nr: 1251-81.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calino do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou parcial provimento 

para, na sentença de fls. 135-138, fixar a data de inicio de benefício como 

sendo a data da efetiva citação do INSS em 6/09/2012 (fl. 18 

v e r s o ) . A d e m a i s ,  c u m p r a - s e  i n t e g r a l m e n t e  a  s e n t e n ç a 

exarada.Intimem-se.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento de execução, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21516 Nr: 2142-44.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Mattoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por MARCOS JOSÉ MATTOSSO DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 193/195. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte 

(fl. 198). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos 
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embargos de declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar 

a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela 

qual, a irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’, é a jurisprudência: (...) Ademais, verifica-se pela simples leitura 

do verbete da Súmula n° 519 do Superior Tribunal de Justiça, que: “na 

hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são 

cabíveis honorários advocatícios”. Dessa maneira, apenas caberia a 

fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento, ainda 

que parcial e em benefício da parte executada, o que, é certo, não é a 

situação dos autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte 

requerente que a oposição de embargos meramente protelatórios e a sua 

reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de 

incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 16345 Nr: 930-56.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Maria Rosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

por CARMEM MARIA ROSA DE ALMEIDA contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, pelos motivos declinados na inicial. Os autos vieram 

conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 186/188. Intimado a manifestar, o INSS restou inerte 

(fl. 191). É o relatório. Decido. Analisando os argumentos versados nos 

embargos de declaração, conclui-se que o intuito da requerida é modificar 

a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Razão pela 

qual, a irresignação quanto à data de início do benefício previdenciário 

deverá ser vindicada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, ‘mutatis 

mutandis’, é a jurisprudência: (...) Ademais, verifica-se pela simples leitura 

do verbete da Súmula n° 519 do Superior Tribunal de Justiça, que: “na 

hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são 

cabíveis honorários advocatícios”. Dessa maneira, apenas caberia a 

fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento, ainda 

que parcial e em benefício da parte executada, o que, é certo, não é a 

situação dos autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos 

embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Advirta-se à parte 

requerente que a oposição de embargos meramente protelatórios e a sua 

reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de 

incidir a regra do §4º do mesmo artigo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20312 Nr: 938-62.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por NILCE PEREIRA 

DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS). Os autos vieram conclusos para julgamento dos embargos 

de declaração opostos às fls. 163/165, no qual alega a existência de 

contradição na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de 

sentença, em razão de não ter considerado os juros e correção até a data 

do efetivo pagamento, bem como o fato do abatimento das parcelas pagas 

administrativamente não incidir no que diz respeito ao cálculo dos 

honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Analisando os argumentos 

da parte autora, conclui-se que o seu intuito é modificar a decisão 

guerreada e não de ver sanada suposta omissão. Com efeito, é importante 

frisar que os embargos de declaração têm a finalidade de integração e 

não substituição ou rediscussão da decisão, razão pela qual, a 

irresignação quanto à parcial procedência, deverá ser veiculada por meio 

de recurso próprio. Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência: 

(...) DISPOSITIVO Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, 

contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem 

erros materiais que demandem correção, CONHEÇO dos embargos 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Cumpra-se integralmente a decisão 

proferida às fls. 161/162. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36183 Nr: 1307-85.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo RETIFICAR o 

primeiro parágrafo do relatório da sentença, para fazer constar que a 

autora era casada com FRANCISCO PAULO DA SILVA. E, ainda, excluir o 

segundo dispositivo da sentença à fl. 152, haja vista que a fundamentação 

da sentença foi pela procedência da demanda, sanando a contradição 

existente. No demais, mantida está a sentença, nos termos em que foi 

proferida. Ademais, cumpra-se integralmente a sentença 

exarada.Intimem-se.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento de execução, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 5734 Nr: 1-77.1984.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enok Guimarães, José da Cunha Barbosa, 

Antonia Siqueira Barbosa, Antonio Pinheiro de Andrade, Maria de Lourdes 

Rodrigues de Almeida, Odnir da Cunha Barbosa, Vera Xavier de Oliveira 

Barbosa, José Pinheiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Antonio da Silva - 

OAB:19417/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENOK GUIMARÃES, Cpf: 0588467500, 

Rg: 3221241, fazendeiro, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

DA CUNHA BARBOSA, Cpf: 14036150987, Rg: 3735783/9, atualmente em 

local incerto e não sabido ANTONIA SIQUEIRA BARBOSA, atualmente em 

local incerto e não sabido ANTONIO PINHEIRO DE ANDRADE, Cpf: 

33538794987, Rg: 1871582, casado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE ALMEIDA, atualmente em local 

incerto e não sabido ODNIR DA CUNHA BARBOSA, Cpf: 02115828836, Rg: 

3733784, atualmente em local incerto e não sabido VERA XAVIER DE 

OLIVEIRA BARBOSA e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

PINHEIRO DE ALMEIDA, Cpf: 40922561915, Rg: 3088415. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos. Bem(ns) 

Penhorado(s): Dinheiro em depósito ou aplicação financeira.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 
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do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ESPÓLIO DE ANA RIBEIRO DA SILVA no montante de R$ 82.901,82, no 

CNPJ/CPF de ENOK GUIMARÃES, JOSÉ CUNHA BARBOSA, ANTÔNIA 

SIQUEIRA BARBOSA, ANTÔNIO PINHEIRO ANDRADE, MARIA DE LOURDES 

RODRIGUES DE ALMEIDA, OSNIR DA CUNHA BARBOSA, VERA XAVIER 

DE OLIVEIRA BARBOSA e JOSÉ PINHEIRO DE ALMEIDA, sob o nº 

058.846.751-00, 140.361.599-87, 335.387.949-87, 021.158.288-36 e 

409.225.619-15.Realizado o bloqueio, intimem-se os executados, na forma 

do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias.Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção.Defiro o requerimento 

de fls. 398, oficie-se conforme requerido, acompanhando cópia da 

sentença transitada em julgado e demais documentos que o patrono 

entender necessários. Poderá a parte, querendo, retirar o ofício e os 

demais documentos junto a secretaria para protocolo junto ao 

INTERMAT.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 24 de maio de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38210 Nr: 634-58.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sofia Leonço Correa Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em relação ao pedido de fls. 208-209, verifico que houve erro material no 

dispositivo da decisão, isso consoante fundamentação dos embargos.

Logo, corrijo o erro material para tornar sem efeito a palavra "dar-lhes", 

devendo ser lido "negar-lhes" provimento.

Defiro o pedido formulado para o fim de remeter os autos ao TRF1 para 

análise do RE proposto pela parte.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30940 Nr: 576-26.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Koji Tsuzura, Luiza Mittie Tsuruta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Costa Baima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Sérgio Feguri - 

OAB:5490

 Vistos, etc.

 Mantenho, nos termos em que foi proferida a decisão de fls. 430/431. 

Dessa maneira, expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha 

Wellington Jesus da Silva.

 Com relação à contradita, nos termos em que postulada, isto é a 

demandar provas a serem posteriormente apresentadas, deverá ser 

formulada quando da realização do ato processual.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67069 Nr: 2559-84.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neliane Da Silva Hermogenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando o feito, verifica-se que, antes do trânsito em julgado da 

sentença para a parte autora, os autos foram remetidos com carga ao 

INSS. Dessa maneira, restou o requerente impossibilitado de interpor 

eventual recurso contra a sentença de fls. 51/53.

 Assim, defiro o pedido de fl. 55, de modo a restituir à parte autora o prazo 

recursal.

 No demais, advirto à parte requerente que a admissibilidade de eventual 

recurso, conforme previsão do art. 1010, § 3°, do CPC, será feita pela 

instância superior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 56849 Nr: 370-70.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Maria de Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou parcial provimento 

para, na sentença de fls. 130-132, fixar a data de inicio de benefício como 

sendo a data da efetiva citação do INSS em 23/05/2013 (fl. 34 

v e r s o ) . A d e m a i s ,  c u m p r a - s e  i n t e g r a l m e n t e  a  s e n t e n ç a 

exarada.Intimem-se.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento de execução, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81200 Nr: 1568-40.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria Naclerio do Nascimento ou Célia Maria 

Naclerio de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14.305, Bianca Reis Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18.329, Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José 

Antônio S. Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para apresentar as alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93289 Nr: 2586-62.2017.811.0024

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI, LELIA MARIA CRIVARI 

MISCHIATTI, DALVA CONCEIÇÃO MARTINS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás - Distribuidora de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda, RICARDO ELETRO – RN COMÉRCIO VAREJISTA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE LIMA NAVES - 

OAB:91166

 CERTIFICO e dou fé que, conforme informação na inicial, a parte autora 

Dalva Conceição Martins Araújo não tem interesse na realização da 

audiência de conciliação, assim devolvo os autos a escrivania para as 

deliberações cabíveis. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92773 Nr: 2340-66.2017.811.0024

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA YUMI OSAKI - 

OAB:19285/O

 Vistos, etc. I. Considerando as ocorrências acima, redesigno o ato para o 

dia 18/07/2018, às 15h30. II. Intimem-se a vítima, seu pai, o adolescente 

infrator e seus pais/responsáveis III. Saem os presentes intimados. IV. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32350 Nr: 1738-56.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minascal - Calcário e Derivados LTDA., 

Ademar Wurzius, Sebastião Domingos dos Reis, Ester Maria de Lima 

Wurzius, Osmar Roque da Silva, Maria Augusta Roque N. Torres Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMAR WURZIUS, Cpf: 09032843087, 

Rg: 201.018.072-3, Filiação: Ivo Weurzius e Cibila Wurzius, data de 

nascimento: 02/11/1950, brasileiro(a), natural de Cacique Doble-RS, 

casado(a), agropecuarista, empresário e ex prefeito, Telefone 

6634224864, atualmente em local incerto e não sabido OSMAR ROQUE DA 

SILVA, Cpf: 01648144691, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA AUGUSTA ROQUE N. TORRES SILVA, Cpf: 05799967607, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ESTER MARIA DE 

LIMA WURZIUS, Cpf: 45222126153, Rg: 701.018.052-4, brasileiro(a), 

casado(a), do lar e atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO 

DOMINGOS DOS REIS, Cpf: 19802668672, Rg: 6091077, Filiação: Salvino 

Alves Domingos e Maria Ribeiro dos Reis, empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS acima qualificados, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para cientificar acerca da penhora "online" 

realizada via Bacenjud à fl. 154, devendo, na forma do art. 854. § 2°, do 

Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

ele(s) incumbirá, eventualmente, "comprovar que: I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros" [§ 3°].

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cumpra-se, na integralidade, a decisão de 

fl. 152, em especial o que dispõe o segundo parágrafo, antes de volver os 

autos conclusos.No que tange ao pedido de fl. 160, desde já defiro a 

transferência dos valores após o decurso de prazo de manifestação da 

executada, o que deverá certificado. Em sequencia, expeça-se 

alvará.Contudo, quanto ao pedido de apuração de saldo devedor, 

improcede tal pleito, haja vista que o bloqueio ocorreu dos valores 

elaborados à fl. 147, ou seja, aqueles apresentados pelo exequente. 

Assim, deverá manifestar-se, em 15 dias, acerca da extinção pelo 

pagamento do débito exequendo.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 21 de junho de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40591 Nr: 2676-80.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausta Regina Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de legal, 

acerca da certidão de fls.32 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40849 Nr: 3000-70.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Lúcia Jabra Anffe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 10 

dias, acerca das fls 24.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000348-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA BORGES PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

ELENIR BORGES DE LARA PINTO OAB - 361.966.901-59 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO MARTINS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000348-19.2018.811.0024 Vistos, 

etc. Da análise da inicial e dos documentos que a acompanham, 

verifica-se que a parte autora veiculou pedido de concessão de justiça 

gratuita. Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que 

compõem o feito, não é crível que não tenha condições de arcar com as 

custas processuais. Assim sendo, deve ser oportunizada à requerente a 

possibilidade de demonstrar a sua hipossuficiência. CONCLUSÃO. I. Desta 

forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, DETERMINO que a autora 

comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Decorrido 

o prazo, tragam os autos conclusos. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de junho de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000273-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY ALCANTARA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000273-77.2018.811.0024 Vistos, 

etc. I. Defiro a pretensão executória de título extrajudicial (arts. 783, 784 e 

798, CPC/2015). II. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC/2015), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a ser cumprida pelo oficial de 

justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a qual 

deverá recair sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela parte 

exequente, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(art. 829, §1° e §2°, CPC/2015). III. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será 

reduzida pela metade caso a parte executada efetue o pagamento no 

prazo mencionado (art. 827, §1°, CPC/2015). IV. Eventuais embargos 

devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do artigo 231 do CPC/2015 (art. 915, CPC/2015). V. 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, CPC/2015). VI. 

Expeça-se certidão de admissão da execução, na forma do art. 828 do 

CPC/2015, a qual ficará à disposição do exequente para eventuais 

averbações. Advirto ao exequente que deverão ser observadas as 

regras dos §§ 1° e 2° do referido dispositivo. VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000329-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO MATIAS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Vistos, etc. I. Recebo a inicial, uma vez 

preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC. II. Cite-se a parte requerida, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague à parte autora a quantia 

pleiteada, assim como proceda ao pagamento de honorários advocatícios 

de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC/2015), ficando a parte 

requerida isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de 

oportuno cumprimento do mandado (art. 701, §1°, CPC/2015). III. 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (art. 701, §2°, CPC/2015). Consigne-se no mandado, 

ainda, que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

autora e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 

devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (art. 701, §1° e art. 916, CPC/2015). IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de 

junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERYVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000356-93.2018.811.0024 Vistos, 

etc. I. Analisando os autos, verifica-se que, expedida notificação 

extrajudicial à parte demandada, não foi entregue, em razão do ‘endereço 

insuficiente’, tendo o autor realizado posteriormente o protesto do título. II. 

Dessa maneira, para efeito de comprovação da regra do art. 14 da Lei n° 

9.492/1997, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a exordial, afim de acostar aos autos o comprovante de 

recebimento da correspondência enviada por ocasião do protesto do título. 

III. Essa cautela é necessária na medida em que a correspondência 

enviada pela parte autora não foi entregue no endereço do requerido em 

virtude de constar ali endereço insuficiente, o qual é o mesmo constante 

no instrumento de protesto. IV. Certifique-se eventual silêncio. V. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-21.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO POLICARPO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1000419-21.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). 

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT,25 de junho de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4321 Nr: 7-16.1995.811.0024

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Autolatina S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Alésio Teline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - OAB:7240, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perci Bruno Scortegagna - 

OAB:6.360

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 362,69 

(Trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) 

calculadas à f. 126, conforme sentença fls. 100/102. Fica devidamente 

ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de 

Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais 
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ou remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100368 Nr: 5972-03.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Maria Pedro da Silva, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 1.6.2017 (anexo à inicial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62325 Nr: 2136-61.2013.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celestina Santinha de Jesus, Manoel Beato do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando o pedido da parte requerente, redesigno a presente 

audiência para o dia 30.8.2018 às 14h30min.

 II. Intime-se o perito o Dr. João Leopoldo Baçan, digno médico, para que 

apresente o Laudo quanto à capacidade psicomotora do senhor Manoel 

Beato do Carmo, no prazo de 30 (trinta) dias.

III. Cumpra-se, decorrido o prazo volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63534 Nr: 3371-63.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte devedora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa referente 

à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente atualizada, no 

valor total de R$ 548,40 (Quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta 

centavo) calculada à f. 135, conforme sentença fls. 112/113. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000474-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON GOMES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ HENRIQUE FERNANDES DE ALENCAR (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000474-69.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Primeiramente, recebo a inicial. II. Outrossim, defiro o pedido 

de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 

do CPC/2015. III. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, ao menos com base nos 

parcos elementos existentes até o presente momento, conclui-se que não 

merece prosperar o pleito antecipatório. Analisando os autos, constata-se 

que a parte autora asseverou, de maneira genérica, ter adquirido o imóvel 

objeto da presente lide, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem contudo, 

especificar quando o teria feito. Para justificar o pleito antecipatório, 

alegou que o requerido invadiu e deu início a edificação de uma casa 

sobre o imóvel descrito na exordial. Neste particular, é relevante destacar 

que estas alegações são demasiadamente singelas, na medida em que 

não se apontou minimamente quando teria ocorrido a alegada invasão. 

Assim sendo, conquanto não se desconheça que a presente ação versa 

sobre pedido de cunho dominial, para fins de análise do pleito de 

concessão de tutela de urgência, não se pode desprezar que os 

documentos acostados aos autos, mais especificamente a cópia da 

matrícula do imóvel, dão conta de que a sua aquisição se deu no mês de 

fevereiro do corrente ano. Entretanto, da dinâmica da narrativa dos fatos, 

não decorre, conforme já salientado, quando teria ocorrido a suposta 

invasão, de modo que, nesta seara de cognição não exauriente, não cabe 

fazer qualquer juízo positivo acerca de tal fato, o que se considera 

especificamente para análise do requisito perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Veja, sem qualquer elemento minimamente 

objetivo no tocante à data da alegada invasão, não é dado a este juízo 

presumir que a edificação tenha se iniciado após à recente aquisição do 

imóvel. Portanto, no caso dos autos, à míngua de substrato probatório 

(descrição demasiadamente singela dos fatos), conclui-se que deve ser 

observada a regra do art. 300, §3º, do CPC. Desta feita, ausentes os 

requisitos necessários, indefiro o pedido de concessão de tutela de 

urgência. IV. Cite-se e intime-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, 

devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC/2015). 

Advirta-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015). Intime-se a 

parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015). Cientifique-se a parte requerida de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC/2015). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, 

CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. 

Advirta-se à parte requerida a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015). Em 

caso de citação por mandado, deverá a parte requerida informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 
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manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). V. Havendo acordo, e retorne o feito em conclusão. VI. 

Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. VII. Expeça-se o 

necessário. VIII. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 25 de junho de 

2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000094-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

UNNIKA FORMATURAS E BECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM KOIKE (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para tomar ciência da certidão 

do Oficial de Justiça - ID 12584187, e comprovar o depósito do valor das 

despesas, no prazo de 10 (dez) dias, ou ainda, manifestar-se requerendo 

o que de direito, sob pena de, não o fazendo, ser devolvida a presente 

carta precatória. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de junho de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-28.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: Intimação da advogada das partes da Audiência de 

Conciliação designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/07/2018 Hora: 

14:00 , devendo comparecer acompanhados de seus constituintes. 

Chapada dos Guimarães/MT, 22 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-28.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/07/2018 Hora: 14:00 , devendo 

comparecer acompanhado de seu constituinte. Chapada dos 

Guimarães/MT, 22 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala:CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/07/2018 Hora:14:15 Tipo: 

Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/08/2017 Hora: 13:45, devendo comparecer 

acompanhado de seu constituinte. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de 

junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-29.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JODEMILSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 22 de junho de 2018. Luciana Marrques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-70.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZELENE PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes para se manifestarem nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que de direito, tendo em 

vista o retorno da 2ª Instância. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de junho 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que de 

direito, tendo em vista o retorno da 2ª Instância e a petição da parte 

promovida juntada aos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de junho de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-69.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para se manifestarem nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que de direito, tendo em 
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vista o retorno da 2ª Instância. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de junho 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMIDES SOARES DE SALES - ME - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO, (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 24/07/2018 ás 14:30 hs, devendo 

comparecer acompanhado de seu constituinte. Chapada dos 

Guimarães/MT, 22 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO)

NILTON BUENO DE MORAES FILHO OAB - MT22409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida da sentença prolatada nos 

autos ID 13441169, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 22 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO)

NILTON BUENO DE MORAES FILHO OAB - MT22409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte promovente, da sentença prolatada 

nos autos ID 13441169, para, querendo,apresentar recurso no prazo 

legal. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de junho de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI PAES DE OLIVEIRA ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para se manifestarem nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que de direito, tendo em 

vista o retorno da 2ª Instância. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de junho 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR OAB - MT0021247A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para se manifestarem nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que de direito, tendo em 

vista o retorno da 2ª Instância. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de junho 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-98.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IREDIANA DE SOUZA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O (ADVOGADO)

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 22 de junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DE FREITAS CARNAUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 22 de junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA YAMAURA FELISARDO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 28/08/2018 Hora: 13:30 , devendo comparecer 

acompanhado de seu constituinte. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de 

junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010384-06.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR TOZATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA BRESSAN OAB - SP126253 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição da parte 
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executada que informa o pagamento do débito, requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de junho de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010710-63.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVAR COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRISTINA MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da prtição da parte 

executada ID 13303369 e seguintes, requerendo o que de direito. Chapada 

dos Guimarães-MT, 23 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010375-78.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LOUREIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte/exequette para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da petição da parte 

executada que comprova o pagamento da dívida - ID 13332372 e 

seguintes, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 23 

de junho de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LORRAN SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do impulsionamento dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de 

junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO DA SILVA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da petição daparte 

promovida que informa o cumprimento da sentença ID's 12847587 e 

seguintes , requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 23 

de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010185-81.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRANCISCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente/exequente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da 

decisão ID 12352467 e documentos, requerendo o que de direito. Chapada 

dos Guimarães-MT, 24 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-51.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARQUES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo da parte promovente no prazo de 10 

(dez) dias. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de junho de 2018. LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ODETE NEVES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/07/2018 Hora: 14:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 24 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da decisão ID 13766057, bem 

como da audiência de conciliação designada para 12/07/2018 Hora: 14:15 

, devendo comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). 

Chapada dos Guimarães-MT, 25 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-64.2017.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da petição da parte 

promovida que informa o pagamento da condenação - ID's 13507555 e 

seguintes, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 25 

de junho de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-66.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes recorridas para apresentarem 

contrarrazões aos Recursos Inominados no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do Impulsionamento por Certidão dos autos. Chapada dos 

Guimarães-MT, 25 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora de Secretaria

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000420-40.2017.8.11.0024; 

Valor causa: R$ 991,61; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: PARTE PROMOVIDO : ADRIANO SANTOS DA SILVA 

PARTE PROMOVIDA: CLARO S.A.ENDEREÇO SETOR COMERCIAL SUL QD. 

05, ED. EMBRATEL 2° ANDAR, CEP 70.310.500. BRASÍLIA/DF . A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/07/2018 Hora: 14:15 Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/08/2017 Hora: 13:45 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT, 22 de junho de 2018 

Atenciosamente, LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) LEONISIO SALLES 

ABREU JÚNIOR. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011236

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001114-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA OAB - MT0100555D-D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIRO DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001114-54.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

JHONATHAN HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ADEMIRO 

DOMINGOS DE OLIVEIRA Vistos. Defiro o pedido retro. DETERMINO à 

zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do endereço da parte 

solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis (BacenJud, 

RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, inclusive, ofícios 

às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às concessionárias 

de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a parte solicitante 

tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação. Caso a 

consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da parte 

solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação. Do contrário, caso não localizado nenhum endereço 

diverso daquele(s) já constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante 

para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Em seguida, intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem 

manifestação, igualmente certifique-se. Após, venham-me conclusos para 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Colíder, 11 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002346-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 
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art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora e requerida, acerca da expedição de Formal de Partilha, 

conforme id. 13670835, estando a disposição nos autos para impressão e 

devidas providências. COLÍDER, 25 de junho de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001154-36.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA CUNHA (EMBARGANTE)

JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, preparar o feito na 

forma da decisão inaugural, ante o improvimento do agravo interposto. 

COLÍDER, 25 de junho de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001733-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001733-81.2017.8.11.0009. AUTOR: MARIA ROZA 

DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 14H, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000420-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGROSUL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI (RÉU)

HELIO THOMAZ DE AQUINO NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000420-51.2018.8.11.0009. AUTOR: AGROSUL 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP RÉU: RAQUEL 

FATIMA ORDAKOWSKI, HELIO THOMAZ DE AQUINO NETO Vistos. Assiste 

razão à parte autora. Malgrado a certidão de impulsionamento de id. 

13251925 ter fixado o prazo de 10 (dez) dias para o autor se manifestar 

acerca dos embargos monitórios, tem-se que o prazo devido corresponde 

a 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, §5º, do NCPC. Dito isso, 

retifique-se o prazo processual. Decorrido o prazo, certifique-se. Às 

providências. Colíder, 04 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000133-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ARLINDO DE ACCACIO (AUTOR)

NEUZA LEITE DE ACCACIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000133-25.2017.8.11.0009. AUTOR: ROBERTO 

ARLINDO DE ACCACIO, NEUZA LEITE DE ACCACIO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 16H, devendo as 

partes serem intimadas juntamente com seus respectivos advogados para 

comparecerem à audiência designada, acompanhadas das testemunhas 

arroladas. As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 11 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000153-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DUTRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000153-16.2017.8.11.0009. AUTOR: OSMAR 

DUTRA MARQUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 16H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 12 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000251-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DA SILVA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000251-98.2017.8.11.0009. AUTOR: JURACI DA 

SILVA FREITAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 16H, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001603-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEZINHO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001603-91.2017.8.11.0009. AUTOR: DEZINHO 

FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 22 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 15H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 12 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000055-65.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MESSIAS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000055-65.2016.8.11.0009. AUTOR: VALDEMIR 

MESSIAS LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 14H, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de junho de 2018. 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 14H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 12 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000529-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000529-02.2017.8.11.0009. AUTOR: ANTONIO 

RODRIGUES MOREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 15H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 12 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000028-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000028-48.2017.8.11.0009. AUTOR: LUCELIO 

GOMES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 16H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 12 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000898-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUSTINO BERNABE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000898-93.2017.8.11.0009. AUTOR: ANTONIO 

JUSTINO BERNABE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 17H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 12 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001124-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LUZENIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001124-98.2017.8.11.0009. AUTOR: FRANCISCA 

LUZENIRA DA CONCEICAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 30 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 12 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000574-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLEMENTINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000574-06.2017.8.11.0009. AUTOR: JOAO 

CLEMENTINO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 30 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 15H, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 12 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000700-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO VEDANA OAB - PR49665 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000700-22.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução para oitiva 

das testemunhas ANGELO GERALDO DA SILVA, GILSON OLIVEIRA DA 

SILVA e JOSÉ CALTRON, para o dia 23 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14H. 

Ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem. 

Intime-se a testemunha. Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000787-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR CANOVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000787-75.2018.8.11.0009. AUTOR: VALTAIR 

CANOVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 
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assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. De outro 

lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 

319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a 

parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. 

Comprove o endereço residencial por meio de documento idôneo, como 

contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório, declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU/ITR ou IPVA, atualizados, 

em nome da parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva 

justificação e comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II). 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 21 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000986-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000986-97.2018.8.11.0009. AUTOR: JOSE DE 

ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. De outro 

lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 

319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a 

parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. 

Comprove o endereço residencial por meio de documento idôneo, como 

contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório, declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU/ITR ou IPVA, atualizados, 

em nome da parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva 

justificação e comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II). 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 21 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000983-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000983-45.2018.8.11.0009. AUTOR: SONIA 

APARECIDA CANDIDO RÉU: CAB COLIDER LTDA Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 
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a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. De outro 

lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 

319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a 

parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. 

Comprove os fatos alegados, acostando cópias dos comprovantes de 

pagamento das respectivas contas de água (NCPC, art. 320). Ressalta-se 

que o não atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000951-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR APARECIDO CAPELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO REBOUCAS (REQUERIDO)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000951-40.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

ADEMAR APARECIDO CAPELI REQUERIDO: JOSE ROBERTO REBOUCAS, 

CARLOS BIRCHES SEBRIAN Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, 

COM URGÊNCIA, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem, eis que se trata de 

citação e intimação para a parte requerida comparecer em audiência 

designada no Juízo deprecante. Expeça-se o necessário para atingir a 

finalidade da carta precatória. Após, devolva-se a presente missiva com 

as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às providências. Colíder, 20 

de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000845-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARTELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000845-78.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

ADRIANO BARTELI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual documento, solicite 

a complementação junto à origem. Expeça-se o necessário para atingir a 

finalidade da carta precatória. Após, devolva-se a presente missiva com 

as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às providências. Colíder, 20 

de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000869-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Juizo da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT (REQUERENTE)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

RICARDO CALZOLARI (REQUERIDO)

JOELMA FERNANDES CALZOLARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000869-09.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A, JUIZO DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE/MT REQUERIDO: RICARDO CALZOLARI, JOELMA FERNANDES 

CALZOLARI, FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se 

o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, 

devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de 

estilo. Às providências. Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000998-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FUGIMURA DE SOUZA (REQUERENTE)

JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TRÊS LAGOAS MS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO AZEVEDO GORDO OAB - SP84277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUERLI APARECIDA PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANZ GOMES DE OLIVEIRA OAB - SP342625 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LAUDENIR VIANA CAMPOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000998-14.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LAURA 

FUGIMURA DE SOUZA, JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE TRÊS LAGOAS MS REQUERIDO: SUERLI APARECIDA PEREIRA PINTO, 

FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Designo audiência de 

instrução para a oitiva da testemunha da parte requerida LAUDENIR 

VIANA CAMPOS, para o dia 23 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 16H. Ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem. Intime-se a 

testemunha. Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se 
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o necessário. Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000999-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE CAMPINAS SP (REQUERENTE)

MARIA ANUNCIADA TEIXEIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SONIA SPONTAO (TESTEMUNHA)

MARIA TEREZA MORACHIK AMANCIO (TESTEMUNHA)

CÉLIO CATARINO SOUZA DO AMARAL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000999-96.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA 

ANUNCIADA TEIXEIRA DA FONSECA, JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL 

DE CAMPINAS SP REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Designo audiência de 

instrução para a oitiva das testemunhas da parte autora CÉLIO CATARINO 

SOUZA DO AMARAL, SÔNIA SPONTÃO e MARIA TEREZA MORACHIK, 

para o dia 23 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 15H. Ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Intimem-se as 

testemunhas. Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000277-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN GOULART MARTINS (REQUERENTE)

JOELSO NOGUEIRA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo: 1000277-96.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: 

Cível; Espécie: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112)/

[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOELSO 

NOGUEIRA CARLOS, SUELLEN GOULART MARTINS Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTE JUIZO DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000277-96.2017.8.11.0009 Vistos. Intime-se o requerente pessoalmente, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, 

conforme decisão proferida no id 8795319, págs. 1/2. Após, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em razão do reduzido 

número de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia do presente 

despacho como MANDADO. Cumpra-se. Colíder, 05 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100127 Nr: 2259-02.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o RECOLHIMENTO da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) , para cumprimento do 

mandado de intimação expedido, INFORMA-SE ainda que o depósito 

deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),

 comprovando nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44266 Nr: 3083-73.2007.811.0009

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES FERREIRA, NILZA ADAMI LELIS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, Vilma 

Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araújo Barbosa 

- OAB:MT/ 9.847, João Batista Ferreira - OAB:98.479, Nelson Feitosa 

- OAB:3839/MT

 Vistos.

 Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto pela parte autora (fls. 927/960).

 Não obstante os valiosos argumentos do(a) recorrente, MANTENHO a 

decisão por seus próprios fundamentos.

 COMUNIQUE-SE ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

a respeito.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Decisão prolatada às 16h05 do dia 21/06/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39978 Nr: 1759-82.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO OCILO BONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 Ante o exposto, com base no expressivo patrimônio que detém a parte 

autora, que detém absoluta possibilidade de arcar com as custas e 

despesas processuais para a causa com valor atribuído de R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais), REVOGO a gratuidade da justiça concedida à fl. 

26, e, verificada a má-fé na declaração de hipossuficiência, diante da 

gravidade da conduta, pois que suprimiu o recolhimento tributário das 

custas e despesas processuais quando evidentemente possuía 

condições para tanto, CONDENO-A À MULTA QUE FIXO NO DÉCUPLO 

DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, nos termos do art. 100, 

parágrafo único, do NCPC.Com o trânsito em julgado da decisão:a) A parte 

autora deverá recolher todas as despesas de cujo adiantamento foi 

dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de aplicação das sanções 

previstas em lei, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

tudo na forma do art. 102, “caput” e parágrafo único, do NCPC;b) Em 

interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de 

Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial 

de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema 

acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 

LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia 

integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado 

Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes em relação aos possíveis delitos praticados;c) 

Oficie-se à Secretaria da Receita Federal remetendo-lhe cópia das 

declarações do imposto de renda e do extrato RENAJUD pesquisados em 

nome da parte autora para que o órgão tome as providências julgadas 

pertinentes em relação à possível omissão de informações patrimoniais 

suso declinada.Intime-se a parte autora PESSOALMENTE diante das 

graves consequências passíveis de incidência após o trânsito em julgado 
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desta decisão, bem como seu advogado constituído por meio do 

DJE.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39978 Nr: 1759-82.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO OCILO BONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 Ante o exposto:a) REJEITO os embargos de declaração, mantendo 

incólume a decisão que rejeitou os embargos de declaração de fls. 

252/274, nos termos do art. 1.022 e seguintes do NCPC;b) CONDENO a 

parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa por serem os embargos de declaração manifestamente 

protelatórios, na forma do § 2º, do art. 1.026, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISNos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Mantenho o feito conclusos em 

gabinete para revisão do benefício da gratuidade da justiça outrora 

concedido.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99595 Nr: 1891-90.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a 

aposentadoria rural por idade;b) CONDENO a parte autora, de ofício, por 

litigância de má-fé no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, pois que 

irrisório o valor da causa, atribuída em R$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e 

sessenta reais), em comparação com o proveito econômico que almejava 

com pedido de aposentadoria rural por idade, o que perfaz o montante de 

R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do NCPC, o que passível de 

execução nestes autos (art. 777 do NCPC). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do 

valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais 

valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 

05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de 

remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC).(...). Publique-se. Intimem-se as partes, ausentes 

nesta solenidade.Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel 

CNGC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57654 Nr: 1937-55.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVÉRIO FERREIRA, ZULEIDE MARIA 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte exequente às fls. 130/131.

Considerando que a presente execução já se encontra garantida por 

penhora, avaliação e depósito (fl. 111 e 111vº), expeça-se carta 

precatória para a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT para alienação do 

bem penhorado, nos termos do art. 845, §2º do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15532 Nr: 3176-46.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILINO RIBEIRO FERRAZ, ARIOSVALDO 

SPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 Vistos.(...), determino que a alienação do imóvel seja realizada por meio 

de leilão judicial.(...), NOMEIO como leiloeiros judiciais CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA (Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta 

Comercial do MT sob o nº 22), JOABE BALBINO DA SILVA (Leiloeiro 

Público Oficial matriculado na Junta Comercial do MT sob o nº 29 e junto a 

FAMATO como Leiloeiro Rural sob o nº 67/2013) e LUIZ BALBINO DA 

SILVA (Leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob o nº 66/2013) 

(...).FIXO comissão no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do(s) 

bem(ns) arrematado(s), pagos pelo arrematante em caso de venda e 2,5% 

(dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da dívida, pagos 

pelo devedor em caso de pagamento ou remissão(...).PROCEDA-SE à 

avaliação do(s) bem(ns), caso ainda não tiver sido feita, e após, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem. 

Decorrido o referido prazo, certifique-se e, em nada sendo requerido, 

DESIGNE-SE data para realização de hasta pública. EXPEÇA-SE edital para 

afixação no lugar de costume e publicação fazendo constar a existência 

de eventual ônus. No prazo de 10 (DEZ) DIAS antes da realização do 

leilão, PROCEDA-SE à atualização do débito, bem como das custas 

processuais(...).Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a 

venda direta do bem, observando-se as regras já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, bem ainda: a) O prazo de 90 (noventa) dias para os 

leiloeiros promoverem a venda direta do bem; b) O pagamento do imóvel 

poderá ser realizado de forma parcelada, desde que respeitadas as 

regras anteriormente fixadas para tanto; e c) O pagamento das parcelas 

deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada ao 

processo originário.Ainda, inviabilizada a venda direta do bem, propostas 

de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico.Terminada 

arrematação, os leiloeiros deverão proceder à imediata lavratura do auto 

de ocorrência (...). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111709 Nr: 1520-58.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRTUAL AGROINDUSTRIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340, FLAVIA LUCIANE FRIGO - OAB:OAB/SP 

269.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as disposições contidas nos arts. 879, inciso II e 881, do 

NCPC, bem como as determinações do art. 1081 e seguintes da CNGC/MT, 

determino que a alienação do imóvel seja realizada por meio de leilão 

judicial.

Proceda-se às formalidades e exigências legais para realização de hasta 
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pública.

Assim, NOMEIO como leiloeiros judiciais CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA (Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta Comercial do MT sob 

o nº 22), JOABE BALBINO DA SILVA (Leiloeiro Público Oficial matriculado 

na Junta Comercial do MT sob o nº 29 e junto a FAMATO como Leiloeiro 

Rural sob o nº 67/2013) e LUIZ BALBINO DA SILVA (Leiloeiro Rural 

matriculado na FAMATO sob o nº 66/2013), os quais deverão observar 

deveres e responsabilidades, nos termos dos arts. 884 do NCPC e 1.098 

da CNGC.

FIXO comissão no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do(s) 

bem(ns) arrematado(s), pagos pelo arrematante em caso de venda e 2,5% 

(dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da dívida, pagos 

pelo devedor em caso de pagamento ou remissão, nos termos do art. 

1.131 da CNGC.

PROCEDA-SE à avaliação do(s) bem(ns), caso ainda não tiver sido feita, e 

após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem.

 Decorrido o referido prazo, certifique-se e, em nada sendo requerido, 

DESIGNE-SE data para realização de hasta pública.

 EXPEÇA-SE edital para afixação no lugar de costume e publicação 

fazendo constar a existência de eventual ônus.

 No prazo de 10 (DEZ) DIAS antes da realização do leilão, PROCEDA-SE à 

atualização do débito, bem como das custas processuais.

Em obediência ao que dispõe o art. 882 do NCPC, o leilão judicial deverá 

ser realizado, preferencialmente, por meio eletrônico. Restando 

inviabilizado, o ato será procedido na forma presencial nas dependências 

do fórum desta Comarca, observados os §§ 1º e 2º do mencionado 

dispositivo legal.

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso não 

tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso 

de recebimento, mandado, edital ou outro meio idôneo, nos termos do art. 

889, inciso I, do NCPC), bem como eventual coproprietário, meeiro ou titular 

de outro direito sobre o bem.

Poderão oferecer lance todas as pessoas físicas capazes e jurídicas 

legalmente constituídas, observadas as restrições prevista nos incisos do 

art. 890 do NCPC.

O lance mínimo será de 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 

do NCPC).

Serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação, podendo o 

interessado apresentar, por escrito: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor não 

inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (NCPC, art. 895, incisos 

Ie II), sendo que a apresentação de proposta não suspenderá o leilão (art. 

895, § 6º, do NCPC).

 Em ambos os casos supracitados, a entrada será de, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) do lance à vista (comprovada em 24 (vinte e 

quatro) horas) e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigidas 

pela taxa SELIC, a serem depositadas mediante guia própria vinculada ao 

feito originário (NCPC, art. 895, § 1º, 1ª parte).

O arrematante deverá ser cientificado de que, no caso de arrematação 

com pagamento parcelado, tratando-se de bem imóvel, este ficará 

hipotecado como forma de garantia da execução até o pagamento da 

última parcela, bem ainda, tratando-se de bem móvel, este deverá ser 

garantido por meio de caução idônea (NCPC, art. 895, § 1º, 2ª parte).

 A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva expressa, 

constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

como indenização pelo retardamento da execução (NCPC, art. 895, § 4º).

O pagamento à vista deverá sempre prevalecer sobre as propostas de 

pagamento parcelado (NCPC, art. 895, § 7º).

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, bem 

ainda: a) O prazo de 90 (noventa) dias para os leiloeiros promoverem a 

venda direta do bem; b) O pagamento do imóvel poderá ser realizado de 

forma parcelada, desde que respeitadas as regras anteriormente fixadas 

para tanto; e c) O pagamento das parcelas deverá ser feito mediante 

depósito judicial em conta vinculada ao processo originário.

Ainda, inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Terminada arrematação, os leiloeiros deverão proceder à imediata 

lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do NCPC).

 EXPEÇA-SE o necessário, de forma a se INTIMAR as partes e NOTIFICAR 

os leiloeiros nomeados.

 Após o efetivo cumprimento e lavrado o termo de ocorrência devidamente 

assinado, DEVOLVA-SE a presente missiva ao Juízo deprecante com as 

homenagens de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109500 Nr: 56-96.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEORGENES FREDY RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063/MT, RODRIGO 

DE F. SARTORI - OAB:15.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Winter - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte exequente à fl. 16.

Considerando que já houve a avaliação do bem em questão, conforme se 

vê das fls. 10/11 e 16/17, bem como consta nos autos termo de penhora e 

depósito (fls. 11-vº/13 e 17-vº/19), dispenso nova realização de avaliação 

do imóvel a ser levado à hasta pública.

Cumpra-se no que couber a decisão de fls. 14/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93875 Nr: 1970-06.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE LAZZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem para corrigir, de ofício, inexatidão material da 

sentença de fls. 83/87, na autorização do art. 494, inciso I, do NCPC.

É que na apontada decisão aduziu ter a parte autora pactuado contrato de 

compra e venda de imóvel urbano com seu próprio companheiro (fls. 

20/21).

Todavia, em melhor análise dos autos, verifica-se que foi a testemunha da 

parte autora Arlete Silva Corcetti quem realizou o citado instrumento 

particular com o companheiro daquela.

Assim, retifica-se a sentença prolatada para fazer constar onde se lê:

 “E não lhe socorre o instrumento particular de contrato de compra e 

venda de imóvel urbano de fls. 20/21, pois que se trata de venda de imóvel 

datada de 10/09/2007 realizada pela parte autora a seu próprio 

companheiro - circunstância atípica por sinal -, considerando que já 

formavam unidade familiar tempos antes, haja vista a certidão de 

nascimento do filho do casal, Iuri Lazzari Guimarães, nascido em 

04/12/2006 (fl. 14)”.

Leia-se:

 “E não lhe socorre o instrumento particular de contrato de compra e 

venda de imóvel urbano de fls. 20/21, pois que se trata de venda de imóvel 

datada de 10/09/2007 realizada pela senhora Arlete Silva Corcetti ao 

companheiro da parte autora João Batista Guimarães, pois comprova 

unicamente a propriedade do bem e não a efetiva produção agrícola”.

Permanecem intactos os demais termos da sentença proferida no 

presente feito.

Intimem-se.

Cumpra-se no que couber a sentença anterior.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85850 Nr: 3244-73.2013.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de:a) RECONHECER o pagamento 

consignado em Juízo sem, contudo, obstar a parte reclamada de efetuar a 

cobrança de eventuais valores pendentes, bem como dos juros e 

correções monetárias referentes às parcelas quitadas no decorrer do 

processo.b) DECLARAR a inexistência do débito apontado na inicial 

(contrato nº 799603778, título nº 7996, referente ao mês 08/2013), 

determinando à(s) parte(s) reclamada(s) que proceda(m) ao 

cancelamento definitivo da inscrição do nome da parte reclamante junto 

aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, caso ainda não tenha 

sido feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 

537 do NCPC;c) CONDENAR a(s) parte(s) reclamada(s) ao pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, 

consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCONDENO a parte ré ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na 

determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em 

consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do 

NCPC).Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo em favor da parte reclamada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111790 Nr: 1568-17.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - MT SUBSEDE DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979

 Vistos.

Ante o teor da Carta de Ordem nº 29/2018, expedida pela Câmara de 

Direito Público e Coletivo na Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade 

de Greve c.c. Tutela Antecipada de Urgência nº 28991/2018, intime-se o 

Município de Colíder, ora interessado, na pessoa de seu representante 

legal ou quem fizer suas vezes, para, querendo, impugnar a contestação 

e documentos de fls. 77/134, conforme despacho e cópias anexas.

Com ou sem a manifestação, remetam-se os autos, via malote digital, para 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as 

homenagens, cautelas e baixas.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93164 Nr: 1440-02.2015.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGSDL, KGDSL, KSDSL, RDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORIANO COELHO DOS REIS 

FILHO - OAB:4.976/MA

 Vistos.

DEFIRO o pedido do Ministério Público, pois que inexitosa a consulta no 

sistema CAGED pelo sítio eletrônico https://geridmte.dataprev.gov.br em 

razão de problemas na referida plataforma, que não possibilitou qualquer 

tipo de consulta.

OFICIE-SE à empresa COOPMAR COOPERATIVA MARANHENSE para que 

informe o rendimento salarial da parte ré no prazo de 15 (quinze) dias, 

bem como para que efetue imediatamente o desconto dos alimentos 

provisórios de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente diretamente 

nos vencimentos de JOSIMAR DE SOUSA, filho de Maria do Socorro de 

Sousa, com transferência para conta bancária da genitora dos menores, 

Rejane de Lima Sousa, CPF: 611.630.993-33, no Banco Caixa Econômica 

Federal, Agência 3456, Operação 013 (conta poupança), Conta 

0011465-0, tudo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça e crime de desobediência.

Saem os presentes intimados.

 Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50696 Nr: 1415-96.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE MELO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fls. 206, 

pugnando o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93381 Nr: 1591-65.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES DIAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88375 Nr: 1608-38.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LUIZ FERREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 
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retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44843 Nr: 1711-89.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44483 Nr: 1365-41.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEROIDIA DA ANUNCIAÇÃO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42151 Nr: 3232-06.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JOSÉ EVARISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33047 Nr: 612-55.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN JUNIOR SILVA, GERMANO FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33046 Nr: 611-70.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO ALVES, IRACI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m)-se acerca dos cálculos de fls. 

retro, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000753-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENILDA SILVEIRA MARTINS OAB - 035.235.151-90 (REPRESENTANTE)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000753-03.2018.8.11.0009. AUTOR: JHONATHAN 

MARTINS SANTOS REPRESENTANTE: RENILDA SILVEIRA MARTINS RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Com base nos 

documentos juntados nos id. 13061295, 13071360, 13071672, 13072004, 

cópias da CTPS, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza 

alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, 

do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que 

para a apreciação do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a 

realização de estudo socioeconômico e perícia médica judicial, postergo a 

análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) DR(A). GUILHERME 

JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 3225 como 

médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) JHONATAN MARTINS 

SANTOS, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que 

para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação da equipe interdisciplinar 

deste Juízo para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a realização de 

estudo socioeconômico na residência da parte autora, relatando os fatos 

que entenderem pertinentes; b) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; c) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; d) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 
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despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); e) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; f) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora e 

o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

g) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000935-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000935-86.2018.8.11.0009. AUTOR: VALDOMIRO 

DE LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Com base nos documentos juntados nos Num. 13477728 - Págs. 1/7, cópia 

da CTPS, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza 

alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, 

do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que 

para a apreciação do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a 

realização de perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua 

realização. NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE LOPES PARRA, inscrito(a) no 

CRM/MT sob o nº 3225 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) 

senhor(a) VALDOMIRO DE LIMA, para realização da perícia, que deverá 

ser certificado de que para o desempenho de sua função poderá se 

utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, 

fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 

3º, do NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após 

a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na 

Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) 

perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 

agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não 

tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 20 

de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000959-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANICE ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000959-17.2018.8.11.0009. AUTOR: DEVANICE 

ALVES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Com base nos documentos juntados no Num. 13587476 - Págs. 

1/5, cópias da CTPS, bem ainda considerando o objeto do pedido, de 

natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do 

art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, 

considerando que para a apreciação do pedido de antecipação de tutela 

faz-se necessária a realização de perícia médica judicial, postergo a 

análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) DR(A). GUILHERME 

JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 6044 como 

médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) DEVANICE ALVES DE 

SOUZA, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que 

para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 20 

de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000928-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000928-94.2018.8.11.0009. AUTOR: VILMAR DOS 

SANTOS MARQUES RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO/DECISÃO 

Processo: 1000928-94.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade contratual, pedido 

de indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por 

VILMAR DOS SANTOS MARQUES em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A., ambos(as) devidamente qualificados(as) nos autos. Aduz, a parte 

requerente, em síntese, não possuir qualquer negócio jurídico com a parte 

requerida, surpreendido que foi ao tomar conhecimento que seus dados 

cadastrais foram inseridos na lista de inadimplentes. Informa ainda, ter 

sido vítima de fraude e não ter recebido qualquer notificação acerca do 

débito. Dai requer, liminarmente, a exclusão do aludido apontamento dos 

órgãos de proteção ao crédito, a inversão do ônus da prova, e, no mérito, 

a procedência do pedido para declaração de inexistência de relação 

jurídica com a condenação da parte demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, 

custas e honorários advocatícios. A parte autora juntou aos autos cópias 

da CTPS, demonstrando inexistir vínculos empregatícios a caracterizar a 

hipossuficiência (Num. 13481149 - Pág. 1/6). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - 

Da gratuidade da justiça A parte reclamante informou na inicial estar 

desempregada, corroborando suas alegações com a juntada de cópias da 

CTPS (Num. 13481149 - págs. 1/6), a qual demonstra que seu último 

vínculo empregatício se deu em 05 de abril de 2018 como armazenista, 

percebendo o valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais). Com isso, 

a declaração de hipossuficiência de Num. 13487064 - Pág. 1 é verossímil 

diante da situação de desemprego, ratificada que foi pela juntada das 

cópias da CTPS, razão pela qual é de se conceder os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. II.2 - Do pedido liminar Passo à análise acerca 

da pretensão da tutela de urgência apresentada pela parte autora, haja 

vista que plenamente cabível perante os Juizados Especiais. O art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca 

capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. 

No particular, o pedido liminar merece acolhimento, especificamente para o 

afastamento da restrição cadastral, com base nos documentos acostados 

aos autos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 
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de dano é evidente, tanto pela cobrança, em tese, indevida, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do nome da 

reclamante, que ficará privado de realizar transações financeiras e 

comerciais. A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de 

pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da 

limitação do provimento liminar, estrita ao afastamento da restrição 

cadastral. II.3 - Da inversão do ônus da prova A alegação da parte autora 

é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa 

dos direitos do consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 

8.078/90. De outro lado, para aqueles que alegam a inexistência de 

relação jurídica, especialmente em relações consumeristas, a prova fica 

extremamente difícil, para não falar impossível, caso não se adote a 

distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, como há inscrição em 

cadastro de inadimplentes contestada pela parte autora, muito mais fácil, 

simples e equânime a inversão do ônus probatório, de modo que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a eventual relação 

jurídica com aquela (parte autora) que ensejou o objurgado apontamento. III 

- DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino ao SERASA e ao SPC para que procedam, 

imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, VILMAR DOS SANTOS MARQUES, registrado pela empresa 

demandada TELEFÔNICA BRASIL S.A., no montante de R$ 536,31 

(quinhentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), conforme extrato 

de consulta em anexo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC; b) 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a eventual relação 

jurídica com a parte autora que ensejou o objurgado apontamento, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; c) 

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e 

art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Em 

observância ao disposto no art. 59, “caput”, e art. 79 da Lei 8.245/91 c.c. 

o art. 334 do NCPC, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca (CEJUSC), devendo a 

zelosa Secretaria desta Vara designar data para realização de sessão de 

conciliação conforme pauta disponível, bem como intimar a parte autora e 

citar o réu para o respectivo comparecimento. Advirta-se à parte 

requerida que, se qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, deverá apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou 

da última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, 

sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as 

alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de junho 

de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000657-85.2018.8.11.0009. AUTOR: CICERO JOSE 

DIODATO RÉU: CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO 

BRASIL Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais e tutela 

de urgência proposta por CICERO JOSE DIODATO em desfavor de CIA DE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO BRASIL, ambos(as) 

devidamente qualificados(as) nos autos. A parte requerente postula a 

gratuidade da justiça aduzindo ser pequeno produtor rural em regime de 

economia familiar, auferindo renda mensal da família com a exploração 

leiteira, sendo inferior a 02 (dois) salários mínimos e que não possui 

condições para arcar com os mencionados encargos sem prejuízo do 

próprio sustento e de sua família. Determinou-se a emenda da inicial para a 

comprovação da hipossuficiência (Num. 13407042 - Pág. 1/3), vindo a 

parte autora juntar como comprovante renda notas fiscais em seu nome 

(Num. 13539360 - Pág. 1/3). II - FUNDAMENTAÇÃO A parte requerente 

emendou a petição inicial juntando aos autos notas fiscais em seu nome e 

limitou-se a informar a sua renda mensal familiar, sem qualquer 

comprovação do propalado rendimento. Entanto, deixou ela de atender a 

integralidade do despacho de Num. 13407042 - Pág. 1/3, o qual 

determinava a comprovação de hipossuficiência dela e de seu(sua) 

cônjuge, já que informou o estado civil de casado(a) no petitório inicial, 

com cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF). Ressalta-se que a renda familiar mensal líquida 

de 03 (três) salários mínimos é utilizada pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos 

do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. A 

par disso, constituiu advogado particular para o ingresso da demanda. 

Com isso, não demonstrada a hipossuficiência da unidade familiar 

composta por ela e pelo marido, resta impossível a concessão do 

benefício pleiteado. É que o instituto da gratuidade processual, na acepção 

jurídica da expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas 

aos efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a 

hipossuficiência de recursos a assistência jurídica e gratuita de modo a 

possibilitar o acesso à justiça. Daí que a benesse invocada deve ser 

interpretada conforme a Carta Política de 1988, em virtude do dever 

fundamental de se pagar tributos, dever este que possibilita ao Estado a 

consecução de suas finalidades, objetivos e diretrizes, do que não se 

pode dispor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade da 

justiça por não ter a parte autora comprovado a hipossuficiência 

financeira dela e da unidade familiar, nos termos dos arts. 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88, 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que 

proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 456, § 1º, 

da CNGC, o que impede, por ora, a apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 25 

de junho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000714-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA PEDROSO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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SENTENÇA Processo: 1000714-06.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

PRISCILA PEDROSO BARROS Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação. 

Considerando que, nos termos do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de 

Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, 

se houver. Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja 

este imediatamente devolvido, independente de cumprimento. Indefiro a 

expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais baixas, 

por se tratar de incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso haja o 

pedido. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000938-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SAO JOSE MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEVERSON LEANDRO COSTA OAB - RO3134 (ADVOGADO)

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB - RO3046 

(ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB - RO5836 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000938-41.2018.8.11.0009. AUTOR: SAO JOSE 

MADEIRAS LTDA - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a 

parte requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, 

salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la em honorários 

advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo. Com 

o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de junho de 2018.

2ª Vara

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA C/ INTERVALO DE 10(DEZ) DIAS - 

AUTOS N.º 1212-27.2015.811.0009 – código: 92824

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE/CURADORA: SOLIMAR LOPES DOS SANTOS SILVA, 

Cpf: 996.538.421-53, Rg: 1629825-0 SSP MT Filiação: Euclides Lopes dos 

Santos e Gessi Trajano de Oliveira, data de nascimento: 10/12/1975, 

brasileiro(a), natural de Novo Horizonte-MT, casado(a), chefe de cozinha, 

Endereço: Rua Rio Branco N. 1.384, Setor Oeste, Bairro: Torre, Cidade: 

Colider-MT

PARTE INTERDITADA: FLAVIO LOPES DOS SANTOS, Cpf: 05623947107, 

Rg: 2447934-9 SSP MT Filiação: Euclides Lopes dos Santos e Gessi 

Trajano dos Santos, data de nascimento: 7/5/1979, brasileiro(a), natural de 

Novo Horizonte-MT, solteiro(a), sucateiro, Endereço: Rua Rio Branco N. 

1384, Setor Oeste, Bairro: Torre, Cidade: Colíder-MT DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/05/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00 FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DA 

SENTENÇA, proferida nos autos de INTERDIÇÃO acima citado, conforme 

inteiro teor, a seguir transcrita: "Vistos, etc. Trata-se de ação de interdição 

ingressada por SOLIMAR LOPES DO SANTOS, alegando, em síntese, a 

incapacidade absoluta de seu irmão FLÁVIO LOPES DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos. A requerente alega, em síntese, que seu irmão 

sofreu um acidente, o que ocasionou sequelas neurológicas, de modo que 

não possui capacidade para o exercício dos atos da vida civil 

independente. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07-18. A inicial 

fora recebida à fl. 21, sendo nomeada a requerente curadora provisória 

do interditando, até o desfecho da presente demanda e deferido os 

benefícios da Justiça Gratuita. À fl. 30 realizou-se a audiência de 

interrogatório do interditando, sendo nomeada curadora especial ai 

interditando, bem como determinado a realização de perícia. Laudo pericial 

encartado à fl. 51-52. A autora manifestou ciência do laudo pericial, 

requerendo a procedência do feito (fls. 53), e o Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à decretação da interdição total do 

requerido, sendo nomeada como curadora a parte autora. Vieram-me 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme relatado, 

trata-se de ação de interdição fundada na incapacidade do interditando 

Flávio Lopes dos Santos, em razão do comprometimento das faculdades 

de discernimento que lhe impossibilitam absolutamente de praticar os atos 

da vida civil. Sabe-se que, embora todas as pessoas, ao nascerem, 

tornam-se capazes de adquirir direitos, nem todas têm a chamada 

capacidade de fato para exercê-los. Há, ainda, aquelas que, embora 

nasçam com plena faculdade de exercerem a capacidade de fato, ao 

longo da vida podem vir a perder essa capacidade, em razão de 

acontecimentos subsequentes que lhes afetem o discernimento, por 

variadas razões. A limitação da capacidade dá-se de forma absoluta ou 

relativa. Segundo o artigo 3º, II, do Código Civil, in verbis: Art. 3º São 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

(...); II – os que, por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o 

necessário discernimento para a prática desses atos";(...).O 

absolutamente incapaz somente poderá praticar atos da vida civil, em 

especial aqueles que importem em oneração ou alienação de patrimônio, 

por meio de seu representante legal sob pena de nulidade (art. 166, I, do 

CC).Para constatação da incapacidade, consoante estabelece o artigo 

1.771 do Código Civil, ao Juízo incumbe interrogar o interditando acerca da 

sua vida, negócios, bens e do mais que lhe parecer necessário para 

avaliar seu estado mental, sendo, via de regra, necessária à realização de 

perícia médica-psiquiátrica para que se possa determinar o grau de 

incapacidade do interditando e consequente comprometimento quanto a 

sua capacidade de gerir e responder pelos atos da vida civil. Em estrita 

observância ao mencionado preceito legal, este Juízo determinou a 

realização de perícia, a qual constatou, às fls. 51-52, que o interditando 

possui sequela de TCE, que não tem plena ciência de seus atos, e que a 

patologia é definitiva. Sendo assim, pode-se concluir que o requerido 

encontra-se permanentemente incapacitado para os atos da vida civil, não 

reunindo, pois, condições de exercê-los, regular e autonomamente. Dessa 

forma, adoto como suficientes para decidir as provas carreadas ao feito, 

inclusive o laudo pericial, que guarda perfeita harmonia com as 

impressões colhidas do interditando da audiência de inspeção, 

dispensando, inclusive, a produção de prova testemunhal, tudo com 

fundamento nos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL - INTERDIÇÃO - 

CURATELA - ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - IMPOSSIBILIDADE DE 

EXERCER ATOS DA VIDA CIVIL - PROVA - RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a incapacidade da pessoa para gerir atos da vida civil e 

bens, impõe-se a interdição, que é instituto de caráter eminentemente 

protetivo." (Apelação Cível nº 30358, Tribunal de Justiça do MT, Sexta 

Câmara Cível, DES. JURACY PERSIANI, Julgado em: 04-02-2009) – Grifei. 

"CIVIL - AÇÃO DE CURATELA C/C INTERDIÇÃO – DECLARAÇÃO DE 

INCAPACIDADE ABSOLUTA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL DA 
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IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO. Constatado por laudo pericial 

que o Curatelado encontra-se acometido por moléstia grave - Transtorno 

Afetivo Bipolar - a declaração de sua incapacidade para os atos da vida 

civil é de rigor." (TJMG, nº 1.0024.03.045113-2/001; 5ª Câmara Cível; Rel. 

Des. Dorival Guimarães Pereira; Julgado em: 09-12-2004; DJ 04-02-2005) 

– Grifei. Assim, o requerido deve realmente ser interditado, pois como do 

alhures exposto, clarividente a incapacidade e a necessidade da 

concessão dos pedidos iniciais, para resguardar ao requerido melhores 

condições de vida. Diante do exposto, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais e DECRETO A INTERDIÇÃO do requerido 

Flávio Lopes dos Santos, para DECLARÁ-LO incapaz de exercer 

pessoalmente TODOS os atos da vida civil, com base no artigo 3º, II, c.c. 

artigo 1.767, I, ambos, do Código Civil, bem como, nos termos do artigo 

1.775, § 1º, do mesmo Codex, NOMEANDO como curadora a sua irmã, 

Sra. Solimar Lopes dos Santos. Assim, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 269, I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao artigo 1.184 do Código de Processo Civil, 

e artigo 29, V, da Lei 6.015/73, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação da presente ao Registro Civil e PUBLIQUE-SE na 

imprensa local e no órgão oficial por três (03) vezes, com intervalo de dez 

(10) dias. Sem custas. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO e cumpridas todas as determinações constantes da 

presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

P.R.I.C.CIÊNCIA ao Ministério.Colíder, 25 de janeiro de 2016. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade-Juíza de Direito". Eu, Maria Suely Herreiro 

Carvalho Dias, Técnica Judiciária, o digitei. Colíder - MT, 30 de novembro 

de 2017. Rosangela Block Banazeski-Gestor(a) Judiciário(a)

-Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000727-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000727-05.2018.8.11.0009. AUTOR: MARCOS 

VICENTE RÉU: AYMORE Vistos etc. Trata-se de ação revisional de 

contrato com pedido de tutela antecipada ajuizada por MARCOS VICENTE, 

em face de AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.S/A, 

ambos devidamente qualificados. Aduz na exordial que celebrou contrato 

com o requerido, porém, este vem cobrando juros mensais e encargos 

contratuais não amparados pela legislação vigente, assim, o Requerente 

não consegue mais efetuar os pagamentos advindos do pacto do 

contrato. Pediu em sede de tutela antecipada que o requerido abstenha-se 

de incluir o nome do autor em quaisquer cadastros de proteção ao crédito, 

bem como, a sua manutenção na posse do veículo, e a consignação 

nestes autos dos valores mensais e incontroversos relativo as parcelas 

vincendas, de modo a elidir eventual mora da parte postulante até que se 

julgue o mérito definitivo da presente demanda. É o relatório. Decido. De 

início, nas questões judiciais envolvendo relação de consumo, como na 

espécie, o foro competente deve ser o mais benéfico, segundo o art. 101, 

I, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece verdadeiro 

privilégio ao consumidor, para instaurar a demanda no foro que melhor lhe 

convém (dele ou do domicílio do réu), ante ao princípio que orienta a norma 

do art. o art. 6°, inc. VIII, do CDC. Contudo, ressalta-se que a escolha do 

consumidor não pode ser aleatória, mas é permitido, por lei, a opção pelo 

foro do seu próprio domicílio, do domicílio da empresa ré, do local de 

cumprimento da obrigação ou, finalmente, pelo foro de eleição. Nesse 

sentido tem sido o entendimento jurisprudencial majoritário, conforme 

arestos in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO 

CUMPRIMENTO EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA 

QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é 

absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar 

a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo 

entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de 

cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. 

Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível 

e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 

391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

14/4/2015, DJe 20/4/2015). Súmula nº 83 do STJ. (Grifo nosso) CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE 

OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PROPOSTA PELO 

CONSUMIDOR EM COMARCA QUE É DOMICÍLIO DO DEMANDADO. 1. Na 

hipótese de competência territorial, por sua natureza relativa, a declaração 

de incompetência não pode ser feita de ofício. Inteligência da Súmula 33 do 

STJ. 2. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, permite-se-lhe a 

escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma 

protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por 

demandar fora do seu domicílio. Inadmissível, apenas, sem justificativa 

plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do 

consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de 

cumprimento da obrigação (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). (grifo nosso) 

Convém acentuar que consta no contrato ao ID 12987878, pág. 01, como 

cláusula de eleição de foro o local de emissão da cédula ou do domicílio do 

requente, de modo que a cédula fora firmada em Dourados/MS e o 

requerente reside em Guarantã do Norte/MT, inexiste justificativa para que 

a demanda seja aqui ajuizada. Ante o exposto, declaro este Juízo comum 

da Segunda Vara incompetente para processar e julgar a causa. Por 

conseguinte, declino a competência em favor da comarca de Guarantã do 

Norte/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 20 de junho de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 112177 Nr: 1810-73.2018.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAROQUIA PAPA JOÃO XXIII DE COLÍDER, CARLOS 

TOPANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DE COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Demais disso, premente que o requerente seja intimado para, até o horário 

de início da festividade, acoste ao feito:(a)Alvará de Prevenção contra 

pânico e incêndio expedido pelo Corpo de Bombeiros ou Laudo de 

Fiscalização Competente.Com a autorização acima mencionada, sempre 

no propósito de garantir a segurança dos que participarão das 

festividades, é de se presumir que a situação visualizada não coloca em 

risco a integridade física daqueles que porventura participarem, DESDE 

QUE, NO PRAZO FIXADO, SEJA JUNTADO O DOCUMENTO ACIMA 

CITADO, caso em que, DEFIRO o pedido de alvará judicial, devendo os 

responsáveis pelo evento observar, ainda, a Lei n. 8.069/90, bem como o 

que apregoa a Portaria n 01/2006 do Juízo da Infância e Juventude desta 

Comarca.OFICIE-SE à Polícia Militar e ao Conselho Tutelar da Infância e 

Adolescência de Colíder (MT), a fim de que sejam cientificados sobre a 

realização do evento, para que procedam às fiscalizações de sua alçada, 

sendo que o Conselho Tutelar, como atribuição sua, deverá autuar 

formalmente todo aquele que, porventura, descumprir os dispositivos do 

ECA, sobretudo no que diz respeito às infrações administrativas e crimes 

contra a criança e adolescente, devendo encaminhar a este juízo relatório 

pormenorizado de eventuais ocorrências no prazo de 05 (cinco) dias. 

DETERMINO que seja observado o volume razoável do som, com o intuito 

de não perturbar o sossego e a tranquilidade da comunidade.DETERMINO 

QUE A CÓPIA DA PRESENTE SIRVA COMO ALVARÁ E OFÍCIO.Isenção 

legal de custas e emolumentos nos termos do artigo 724 da CNGC.CIÊNCIA 

ao Ministério Público. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Após, não 
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havendo informação acerca de violação de alguma norma menorista, 

independentemente de despacho, ARQUIVE-SE o presente feito 

consignando as baixas e cautelas de praxe.Caso contrário, se houver 

informações acerca de violações de normas menoristas, ABRA-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.Colíder/MT, 21 

de junho de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43619 Nr: 533-08.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR KOLLER HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. DONIZETHE PEREIRA DE PAULA, 

OAB/MT. 3.229, para no prazo de 05(cinco)dias, promova o 

RECOLHIMENTO DO PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA expedida por 

esse r. juizo, ao Juizo da Comarca da Peixoto/MT, (através do 

recolhimento da guia a ser emitida no seguinte endereço eletrônico: 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do ), 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos à 

disposição na secretária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88605 Nr: 1787-69.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80430 Nr: 1400-25.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO GUARDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:SP-173.477

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 129 e em caso de 

solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados Bancários para 

tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e não poupança, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80383 Nr: 1352-66.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILCAR PAIXÃO, MARIA JOSÉ DA SILVA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PLANALTO DO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o preparo da Carta Precatória na Comarca de 

ARIQUEMES/RO., objetivando a CITAÇÃO do(s) requerido(s) residente 

naquela Comarca e comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87335 Nr: 758-81.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERDA, SAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: "Sendo assim, diante 

do fato de o executado ter quitado o débito, objeto do pedido inicial, 

inexiste razão para prosseguimento do feito, razão porque, com espeque 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução. Defiro, conforme requerido à fl. 39, o pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. CONDENO o executado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este 

último no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa. No entanto, suspensa a exigibilidade, nos termo do § 3º, art. 98, do 

CPC. Ciência ao MPE e à DPE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Colíder/MT, 23 de janeiro de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93592 Nr: 1768-29.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALCI PORSEBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Autos nº: 1768-29.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 93592.

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que pende de intimação quanto ao 

requerido Detran. Dessa forma, cumpra-se o remanescente do despacho 

de fl. 43.

 Após, decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do petitório do requerido Estado de Mato 

Grosso de fl. 45.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 95723 Nr: 3092-54.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ANCIUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725, Tathiane Lemos 

Ibanez Barbosa - OAB:5634/MT

 Autos nº: 3092-54.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 95723.

Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87923 Nr: 1233-37.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ROBSON PEREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 1233-37.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87923.

Vistos etc.

Tendo em vista o Ofício Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 

374/2018-CD2S, informando que todos os processos que envolvem 

planos econômicos, deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo do 

início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, 

SUSPENDO o curso da presente demanda até a consolidação de 

entendimento pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42705 Nr: 3697-15.2006.811.0009

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDCEDADMDI, KJFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS, JPDS, EJ, ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte requerida Aparecida de 

Souza, Dr. Alcides Ferreira da Rocha Junior, da parte dispositiva da 

sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: (...) "Nessa senda, 

INDEFIRO o postulado pelo ilustre representante ministerial às fls. 

194-194/verso e, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Colíder/MT, 28 de abril de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direitode Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87616 Nr: 988-26.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CALEFÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 988-26.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87616.

Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112172 Nr: 1809-88.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR ANTONIO ALVES CORDEIRO, EDIAN 

DA SILVA CARDOSO, ROGERIO PEREIRA VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bethânia Guimarães Costa e 

Silva - OAB:MG. 89885

 Autos n°. 1809-88.2018.811.0009 – Código n°. 112172

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 14 de agosto de 

2018, às 15h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112185 Nr: 1814-13.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492

 Autos n°. 1814-13.2018.811.0009 – Código n°. 112185

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 02 de agosto de 
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2018, às 17h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53378 Nr: 817-11.2010.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINETE DA SILVA JESUS, NILSON GIMENEZ 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:18267, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos nº. 817-11.2010.811.0009 – Código nº. 53378

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 4.669, DETERMINO a intimação pessoal do 

causídico que patrocina a defesa da ré para que apresente as derradeiras 

alegações no prazo legal.

2. Para o caso de constatar nova inércia do advogado constituído, 

INTIME-SE a ré, pessoalmente, para que constitua novo advogado, em 10 

dias, ou diga se deseja ser assistida pela Defensoria Pública.

 Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 20 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83851 Nr: 1213-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAA, DPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa:1.PRONUNCIAR o acusado RODRIGO AUGUSTO AMARAL como 

incurso nas disposições do artigo 121, §2º, inciso IV, em concurso 

material de crimes (art. 69, CP), com o crime previsto no artigo 211, este 

na forma do artigo 29, todos do Código Penal, determinando seja ele 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca.2.PRONUNCIAR o acusado DANIEL PEREIRA NERES como 

incurso nas disposições do artigo 211, na forma do artigo 29, ambos do 

Código Penal, determinando, igualmente, seja ele submetido a julgamento 

pelo Tribunal do Júri desta Comarca.Promovam-se as comunicações de 

praxe.Preclusa a decisão de pronúncia, remetam-se os autos ao Juiz 

Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 421 do CPP.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Às providências.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 21 de junho de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103931 Nr: 543-03.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Ante o exposto, ACOLHO o pleito defensivo e DECRETO a nulidade dos 

atos processuais praticados a partir da citação.Não obstante o 

acolhimento, desnecessário a prolação de novo despacho, eis que o 

equívoco ocorreu na expedição do mandado de citação, e não, quando 

proferido o referido despacho.EXPEÇA-SE novo mandado de citação, 

devendo ser observado os requisitos legais do art. 352 e 396-A, ambos 

do Código de Processo Penal.Postergo a análise da preliminar de Legitima 

Defesa, ante a renovação do ato, que se alegada novamente em sua 

resposta a acusação, ou ratificada a peça já constante nos autos, será 

analisada a posteriori.Às providências.Intimem-se. Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessárioColíder/MT, 21 de junho de 2018.Mauricio 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109095 Nr: 3889-59.2017.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.324

 Autos n°. 3889-59.2017.811.0009 – Código n°. 109095

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de medidas protetivas deferidas em favor de Katialine da Silva de 

Almeida em face de Cleiton Vanderlei Zorzo da Silva, partes qualificadas.

A vítima deixou de se manifestar quanto ao interesse na continuidade das 

medidas (fl. 27).

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato. Explico.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que a ofendida permaneceu inerte, mesmo tendo ciência de que tal 

fato levaria a extinção do feito, o que tacitamente, aduz que houve 

desistência da continuidade das medidas.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Promovam-se as comunicações de praxe.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 42443 Nr: 3439-05.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY RAMÃO BENEDITO DE ALMEIDA, LAIR 

JULIANO GONÇALVES, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:17820/MT, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740, SILVIO EDUARDO 

POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Ante o exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º, 114, II, 

todos do Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, 

e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados NEY RAMÃO BENEDITO DE ALMEIDA, LAIR 

JULIANO GONÇALVES já qualificados, porque plasmada a prescrição da 

pretensão punitiva estatal antecipada/em perspectiva/ virtual em relação 

aos fatos supostamente delituosos previstos nos artigos 1°, I, “a” e §4°, I e 

II e 1°, I, “a” e §4°, I, todos da Lei n° 9.455/97 e ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR, igualmente qualificado, em relação aos fatos 

supostamente delituosos previsto no artigo 332, parágrafo único do 
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Código Penal.Promovam-se as comunicações de praxe.Solicite-se a 

devolução das missivas (fls. 202/204), independente de 

cumprimento.Após o trânsito em julgado:Não havendo pendências, 

ARQUIVE-SE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

25 de junho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJE: 

1000520-06.2018.8.11.0009 PROMOVENTE: ALEXANDRE ALVES 

PROMOVIDO: DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA – AGROVALE INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 02 de agosto de 2018 às 15h, ., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais, bem como, do deferimento do PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determinação ao SERASA e ao SCPC para que procedam, 

imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, ALEXANDRE ALVES, registrado pela empresa demandada 

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA – AGROVALE, nos montantes de R$ 

922,95 (novecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), 

conforme extrato de consulta em anexo de id. 12296029, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil 

reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e 

parágrafo único, art. 536, § 1º e art. 537, todos do NCPC, nos termos da 

decisão de id. 13678298. Colíder, 21 de junho de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000144-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJE: 

1000144-20.2018.8.11.0009 PROMOVENTE: SANDRO LUIZ DELLA 

JUSTINA PROMOVIDO: GAZIN – IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. 

LTDA INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer 

à audiência de conciliação designada para o dia 02 de agosto de 2018 às 

14h40min, ., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais, bem como, do deferimento do PEDIDO LIMINAR DE 

TUTELA DE URGÊNCIA e determinação ao SERASA e ao SPC para que 

procedam, imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em 

nome da parte autora, SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA, registrado pela 

empresa demandada GAZIN – GAZIN COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA., no montante de R$ 159,80 (cento e 

cinquenta e nove reais e oitenta centavos), conforme extrato de consulta 

em anexo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC, nos termos da 

decisão de id. 13681452. Colíder, 21 de junho de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON MESSIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000823-20.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: WELTON MESSIAS PEREIRA 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “mudou-se” o número Id 13793618, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 21 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000863-02.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: JOAO DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida 

pelo correio com a informação “mudou-se” o número Id 13793400, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 21 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEILTO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000804-14.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: SUPREFOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Parte Ré: REQUERIDO: DEILTO FERREIRA 

DA SILVA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “entrega interna não autorizada” o número Id 

13793517, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação. Colíder-MT, 21 de junho de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 
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3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000862-17.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: PAULO DE 

TARSO SOARES Parte Ré: REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA. Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), 

através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência 

devolvida pelo correio com a informação “mudou-se” o número Id 

13793243, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação. Colíder-MT, 21 de junho de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR DO CARMO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000884-75.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: FABIO JUNIOR DO CARMO DE LIMA 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “não existe o número” o número Id 13792503, 

para apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 21 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO NICACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000877-83.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO NICACIO Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. Finalidade: Intimar 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), 

sobre a correspondência devolvida pelo correio com a informação 

“mudou-se” o número Id 13792969, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 21 de junho 

de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GIL DE SOUZA (REQUERIDO)

CHRYSTAL FRANCO & SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000885-60.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: JOSE LUIZ GIL DE SOUZA, 

CHRYSTAL FRANCO & SOUZA LTDA - ME Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “mudou-se” o 

número Id 13792636 e o número Id 13792594, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 

21 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. F. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000682-98.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LAIS DENISE 

STIOHES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A . Finalidade: Intimar a parte requerente, através do advogado, por todo 

o teor da sentença de id. 13802698. Colíder, 25/06/2018 SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010323-93.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENCATO & MENCATO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010323-93.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: MENCATO & 

MENCATO LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: ALOISIO DE MIRANDA . 

Finalidade: Intimar a parte exequente, através do advogado(a), para 

querendo, atualizar o débito nos termos da decisão de id. 2882600, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 25/06/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-63.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO DE MIRANDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010325-63.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO Parte Ré: REQUERIDO: ALOISIO DE MIRANDA . 

Finalidade: Intimar a parte exequente, através do advogado(a), para 

querendo, atualizar o débito nos termos da decisão de id.2882577, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 25/06/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000604-75.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILVERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RUBENS PEREIRA GONCALVES - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000604-75.2016.8.11.0009. REQUERENTE: PAULO SILVERIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de que providencie ao 

paciente PAULO SILVÉRIO o seguinte medicamento: a) Pomada 

cicatrizante de HIDROGEL + ALGINATO (60 tubos por mês). Segundo a 

inicial, PAULO é portador de insuficiência venosa crônica, com úlceras 

extensas em pernas bilateralmente de difícil cicatrização (CID I 87.2 e I 

83.0), consoante laudo médico anexo, circunstância que demanda o uso 

contínuo do medicamento suso declinado. Em resposta ao ofício enviado 

pela Defensoria Pública desta Comarca (Num. 3732045 - Pág. 2), a 

Secretaria Municipal de Saúde informou que o fármaco não faz parte dos 

medicamentos disponíveis na RENAME e REMUME ou na Farmácia de Alto 

Custo, o que a impossibilitar o fornecimento por não se tratar de 

medicamentos da atenção básica (Num. 3732045 - Pág. 3). Daí a parte 

requerente pleiteou a concessão da tutela de urgência para que as partes 

requeridas fornecessem o medicamento, deferido em plantão judiciário no 

dia 20/12/2016 (Num. 4691990 – Págs. 1/3 e Num. 4691982 – Págs. 1/3). 

Citado, o ESTADO apresentou contestação (Num. 4553225 - Págs. 1/7), 

impugnada pela parte autora (Num. 4631981 - Págs. 1/4). O Ministério 

Público manifestou-se pela procedência dos pedidos (Num. 4636745 - 

Págs. 1/6). Requerido pela autora o bloqueio de ativos do poder público 

para o cumprimento da decisão liminar (Num. 7921870 - Pág. 1), a análise 

do pedido foi condicionada à exibição de mais 2 (dois) orçamentos 

distintos do qual subsidia o pedido de penhora (Num. 8028415 - Pág. 1), 

restando, pois, observado o disposto no Enunciado 56 da II Jornada de 

Direito da Saúde. Com a apresentação dos orçamentos remanescentes 

(Num. 8687411 - Págs. 1/2), adotado o de menor valor (Num. 8823330 - 

Págs. 1/2), determinou-se a penhora de ativos financeiros da ré, o que foi 

devidamente cumprido (Num. 8828652 - Pág. 1/3). O autor noticiou ter 

recebido os medicamentos e pleiteou o levantamento dos valores 

constritos nos autos mediante transferência para o estabelecimento 

comercial fornecedor (Num. 11306143 - Pág. 1). Acostado aos autos 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT (Num. 11506955 - pág. 1), 

deferiu-se alvará judicial para levantamento dos valores despendidos 

mediante transferência para a conta do fornecedor, bem como 

determinou-se a suspensão do feito até decisão final no IRDR REsp nº 

1.657.156/RJ (Num. 11659310 - Págs. 1/4). A parte autora, por sua vez, 

alegando urgência e risco irreparável, postulou a reconsideração da 

decisão para o requerido manter o fornecimento do medicamento objeto do 

pedido (Num. 11777937 - Págs. 1/2), pedido este que foi indeferido com 

fundamento no parecer técnico retro declinado por considerar não possuir 

a enfermidade do paciente gravidade a demandar atendimento urgente e 

imediato (Num. 12047623 - Pág. 1/2). Impetrado mandado de segurança 

contra a mencionada decisão (Num. 12710092 - Págs. 2/14), o Juiz de 

Direito relator dos autos na Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

concedeu parcialmente a liminar para suspender a eficácia do ato que 

suspendeu o feito (Num. 12710107 - Pág. 2/4). Juntada de informações 

referente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 

julgamento do IRDR REsp nº 1.657.156/RJ (Num. 13774435 - Pág. 2/3). II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do mérito Não obstante os valiosos argumentos 

da Defensoria Pública, com o devido respeito, a pretensão não merece 

acolhimento. Presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição e existência válida da relação jurídico-processual, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, passa-se ao 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. 

No cerne, sabe-se que o direito à saúde vem observado, no âmbito 

internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de 

outros documentos não menos importantes. No âmbito nacional, a saúde, 

além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia fundamental 

eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, com seção 

exclusiva na Carta Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, 

Capítulo II – Da Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, 

com regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente 

a diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. E, para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência farmacêutica, a 

teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: 

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica;” E o acesso a medicamentos demanda, 

primordialmente, sério e abrangente planejamento para contemplar as 

prescrições e diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a 

doença ou o agravo da saúde ou, na falta, a dispensação será realizada 

com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal, 

gestores estaduais e gestores municipais do SUS, com responsabilidade 

pelo fornecimento pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite no 

âmbito federal, Comissão Intergestores Bipartite no âmbito estadual e 

Conselho Municipal de Saúde no âmbito municipal, respectivamente, em 

consonância com o art. 19-M, inciso I, e art. 19-P e incisos, ambos da Lei 

8.080/90. Dada a complexidade da matéria, o acesso a medicamentos 

envolve uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados que 

exercem variadas atribuições nos ambientes econômico, político e social 

e, a fim de tornar a exposição muito mais simples, pedimos licença para 

transcrever elucidativos esclarecimentos extraídos do “Manual sobre 

medicamentos: acesso e uso”, obra organizada por Kelli Carneiro de 

Freitas Nakata, publicado pela Secretaria Estadual da Saúde de Mato 

Grosso, edição de 2014, o qual inclusive está disponível no seguinte 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

“www.tjmt.jus.br/intrante.arq./downloads/Manual/Manual_Sobre_Medicam

entos_SES_MT.pdf”. “9 - Todos os medicamentos estão disponíveis no 

Sistema Único de Saúde (SUS)? Vamos saber: Há um número muito 

elevado de medicamentos no mercado farmacêutico. Muitos têm a mesma 

composição. Outros, embora apresentem princípio ativo diverso, 

prestam-se ao tratamento do mesmo mal. Avanços tecnológicos no último 

século permitiram a descoberta de vários fármacos. Mas sua introdução 

nem sempre se deu com ganhos terapêuticos expressivos e destituída de 

riscos. Assim, ‘novos medicamentos’, denominados me-too, apesar de, na 

maioria dos casos, não agregarem ganho terapêutico ao tratamento 

quando comparados com medicamentos já existentes, são anunciados por 

seus fabricantes como ‘medicamentos novos’. Essas ‘novidades’ terminam 

atraindo muitos profissionais da Saúde e consumidores, que passam a 

prescrevê-los e a utilizar-se deles. Isso, muito frequentemente, pressiona 

os sistemas de saúde para a sua incorporação. 9.1 - Como ocorre a 

incorporação da Tecnologia pelo SUS? A incorporação de medicamentos 

no SUS, também a exclusão, é atribuição do Ministério da Saúde, por meio 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC. Numa 
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avaliação de tecnologia, a CONITEC, obrigatoriamente, toma as seguintes 

providências: a) Avalia as evidências científicas quanto aos quesitos 

eficácia, acurácia, efetividade e segurança; e, b) Busca estudos de 

avaliação econômica confrontando os benefícios e os custos em relação 

às tecnologias já disponíveis no SUS. Dessa forma, para que um 

medicamento seja incorporado, é indispensável: • Avaliar cientificamente 

as opções terapêuticas disponíveis no mercado para a melhor escolha 

possível; • Verificar evidências robustas de eficácia e segurança por 

parte da tecnologia candidata à incorporação; • Confirmar que seja baixa a 

probabilidade de que novos estudos mudem as vantagens apresentadas 

pela nova tecnologia em relação às demais; • Assegurar o ‘melhor 

benefício - menor risco’; e, o melhor ‘custo - efetividade’. Finalmente, a 

incorporação da Tecnologia no SUS é regulamentada pela Lei nº 12.401, 

de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 10 - Como se 

dá o acesso aos medicamentos? O acesso aos medicamentos, sua 

ampliação e qualificação, tudo está diretamente ligado à estruturação da 

Assistência Farmacêutica. Dessa forma, para garantir um tratamento 

integral, é necessária a efetividade de uma linha de cuidados de básica a 

complexa, seja do ponto de vista farmacêutico, seja da própria indicação 

terapêutica. Partindo, pois, dessa premissa, a Assistência Farmacêutica 

estrutura-se em três componentes: Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica (CBAF), Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica (CESAF), e Componente Especializado de Assistência 

Farmacêutica (CEAF). As indagações e respostas que seguem, 

complementam a informação pedida acima. 10.1 - O que faz o Componente 

Básico de Assistência Farmacêutica? O Componente Básico de 

Assistência Farmacêutica propõe-se a disponibilizar os medicamentos e 

insumos de Assistência Farmacêutica do âmbito da Atenção Básica em 

Saúde, bem como os medicamentos e insumos associados com os 

agravos e programas de saúde específicos do domínio dessa mesma 

Atenção. Assim, na Atenção Básica, são atendidos programas de saúde e 

agravos como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, asma, distúrbios 

digestivos, distúrbios endócrinos, distúrbios respiratórios, saúde da 

mulher, entre outros. O Componente Básico está regulamentado na 

Portaria nº 1555, de 30 de julho de 2013; e o rol dos medicamentos é 

pactuado entre Estado e municípios por meio da Comissão Intergestora 

Bipartite (CIB), sendo expresso na forma de ‘resolução’. 10.1.1 - Como 

faço para usufruir dos medicamentos do Componente Básico? Para 

usufruir de medicamentos e insumos que estão sob o domínio da Atenção 

Básica, o usuário deve procurar uma Unidade Básica de Saúde onde haja 

uma ‘dispensação’ (farmácia) a ela anexa. Dissemos ‘onde haja’, porque 

alguns municípios efetivam a dispensação de medicamentos numa 

farmácia tida como ‘central’, e não exatamente nas unidades básicas de 

saúde. O usuário deve portar um receituário médico atualizado. 10.1.2 - De 

quem é a responsabilidade de prover os medicamentos do Componente 

Básico? No Estado de Mato Grosso, é aos municípios que cabe programar, 

adquirir e dispensar os medicamentos destinados à linha de cuidados da 

Atenção Básica. 10.1.3 - Quem financia os medicamentos do Componente 

Básico? O financiamento dos medicamentos é tripartite, ou seja, participam 

do financiamento os governos federal, estadual e municipal. Quanto à 

quantia a ser desembolsada por cada ente federado, esta é estabelecida 

em portaria, e é calculada com base na população de cada município, ou 

seja, a quantia é per capta. 10.1.4 - Como posso saber quais os 

medicamentos oferecidos pelo Componente Básico? Consultando o Anexo 

I desta cartilha. 10.2 - O que faz o Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica? O Componente Estratégico atende o tratamento 

farmacológico de doenças que configuram problemas de ‘saúde pública’, 

que atingem ou põem em risco coletividades. E sua estratégia de controle 

concentra-se no tratamento dos portadores dessas doenças. Pertencem a 

esse Componente, os programas de tuberculose, hanseníase, malária, 

leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, 

influenza, meningite, oncocercose, peste, tracoma. Os antirretrovirais do 

programa DST/AIDS, assim como sangue, hemoderivados e 

imunobiológicos, também pertencem a esse Componente. O financiamento, 

a programação e a aquisição dos medicamentos aqui tratados, são de 

responsabilidade do Ministério da Saúde. As retiradas de tais 

medicamentos são feitas pelos municípios na Assistência Farmacêutica 

Estadual, mediante agendamento prévio. E a dispensação se dá nos 

municípios. 10.2.1 - Como posso conhecer os medicamentos do CESAF? 

Consultando o Anexo II. 10.3 - O que faz o Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF)? O Componente Especializado assegura 

o acesso a medicamentos destinados ao tratamento de patologias 

específicas que atingem um número limitado de pacientes; e, de doenças 

de alta prevalência, em que o paciente apresente intolerância ou 

refratariedade aos tratamentos farmacológicos de primeira linha de 

cuidado, ou, ainda, em casos de evolução para um quadro clínico de maior 

gravidade. As doenças que podem ser tratadas nesse componente, 

possuem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para 

nortear o diagnóstico e tratamento. 10.3.1 - Como faço para usufruir dos 

medicamentos do CEAF? Para usufruir dos medicamentos caracterizados 

como especializados, o interessado (ou o seu representante) deve 

apresentar na farmácia do Componente Especializado os seguintes 

documentos: I - De incumbência do paciente: a) cópia da carteira de 

identidade ou da certidão de nascimento; b) cópia do CPF; c) comprovante 

de endereço; e d) cartão nacional do SUS. II - De responsabilidade do 

médico: a) Prescrição médica devidamente preenchida; b) Laudo de 

Solicitação de Medicamento (LME), cujo formulário pode ser encontrado na 

Farmácia de Demanda Especializada (antiga farmácia de alto custo); c) 

Termo de esclarecimento e responsabilidade, preenchido. d) Exames 

comprobatórios da doença alegada, de acordo com o Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Dessa forma, os exames a serem 

apresentados estão na dependência do medicamento pleiteado (ver anexo 

III). OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 1ª - Os pedidos são submetidos a um 

profissional avaliador. 2ª - Os pedidos podem ser feitos por meio da 

secretaria de saúde do município de residência do paciente. 3ª - A LME 

tem validade de três meses. Se, depois disso, o médico que acompanha o 

paciente, entender que o tratamento farmacológico deva continuar, o 

paciente ou o seu representante deve renovar a LME com a 

documentação estabelecida pelos PCDT, conforme o anexo III, já visto. 4ª - 

A Farmácia situa-se à rua Thogo da Silva Pereira, nº 63, setor Centro Sul, 

Cuiabá – MT. 10.3.2 - Quem financia? e de quem são as responsabilidades 

do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica? O 

financiamento e a responsabilidade do CEAF dependem dos grupos a que 

o medicamento pertence, que são três. Grupo 1 Os medicamentos deste 

grupo são financiados pelo Ministério da Saúde, e são agrupados com 

base nos seguintes critérios: I - Maior complexidade da doença que se 

deseja tratar; II - Intolerância ou refratariedade às primeira e segunda 

linhas de tratamento; III - Medicamentos que apresentam elevado impacto 

financeiro. Este grupo divide-se em: Grupo 1A: Medicamentos de 

aquisição centralizada no Ministério da Saúde. Cabe, aos estados, 

armazená-los e distribuí-los. Grupo 1B: Medicamentos financiados pelo 

Ministério da Saúde com transferência de recursos financeiros às 

secretarias estaduais da saúde (SES). Assim, cabe às secretarias 

estaduais adquirir, armazenar e distribuir tais medicamentos. Grupo 2 Os 

medicamentos que pertencem a este grupo, são os de menor 

complexidade que os do grupo 1. Esses são financiados, adquiridos, 

armazenados e distribuídos pelas secretarias estaduais da saúde. Grupo 

3 Estão neste grupo os medicamentos de responsabilidade dos municípios 

e do Distrito Federal. 10.4 - Existe mais alguma via de acesso a 

medicamentos em Mato Grosso? Sim. A Portaria nº 225, de 22 de 

dezembro de 2004. Vamos saber: Por intermédio dessa Portaria, o estado 

de Mato Grosso ampliou o escopo de medicamentos disponíveis no SUS. 

Todavia, com o passar dos anos, no âmbito nacional, o rol dos 

medicamentos disponíveis no SUS sofreu diversas alterações, tendo 

havido, nas listas nacionais, inclusão de itens contemplados na portaria 

em questão. Dessa forma, os inclusos nas listas nacionais, foram 

suprimidos da portaria com o objetivo de se evitar duplo financiamento e 

cruzamento de responsabilidades. Restou, então, que alguns 

medicamentos destinados a intervir na fibrose cística, no diabetes, na 

obesidade, no transtorno depressivo maior e no lúpus eritematoso 

sistêmico, sejam acessados com o patrocínio dessa Portaria 225. 11 - O 

que eu preciso saber sobre a Farmácia Popular? Que a Farmácia Popular 

é uma iniciativa do Governo Federal, e tem por finalidade ampliar o acesso 

aos medicamentos. É um ‘programa’ que conta com uma rede própria, 

denominada Farmácia Popular do Brasil; e com uma rede conveniada, 

designada por ‘Aqui tem farmácia popular’; Que essas farmácias são 

abastecidas por 113 tipos de medicamentos, adquiridos e distribuídos pela 

Fiocruz; Que, nesse programa, o cidadão paga pelo medicamento 

adquirido, mas paga cerca de 10% do preço praticado por farmácias 

privadas; e, Que o Programa veio a ser ampliado por outro: o ‘SAÚDE NÃO 

TEM PREÇO’. E, dentro deste, é garantida a gratuidade dos medicamentos 

para asma, hipertensão e diabetes. 11.1 - O que devo fazer para adquirir 
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ou retirar gratuitamente medicamentos no programa Farmácia Popular? 

Você pode procurar uma farmácia dessas redes ou uma conveniada, 

portando documento de identidade e receita médica emitida há, no máximo, 

quatro meses. Atenção: a Farmácia Popular só dispensa ou vende 

medicamentos para o titular da receita médica; exceção para crianças, 

que podem utilizar-se do programa com o CPF da mãe, ou para usuários 

que nomeiem representante legal por meio de procuração. Esta pode ser 

particular; porém, com firma reconhecida. 11.2 - Que medicamentos posso 

encontrar na Farmácia Popular? Os constantes da relação do anexo V, 

cujos valores podem, eventualmente, passar por correção. Desta forma, 

para se inteirar do preço, é interessante consultar o link que segue: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-

m i n i s t e r i o / 3 4 6 - s c t i e - r a i z / 

daf-raiz/farmacia-popular/l1-farmacia-popular/9681-lista-de-medicamentos

-e-correlatos 12 - E os medicamentos utilizados na Oncologia? como 

posso ter acesso a eles? O tratamento farmacológico nessa situação é 

garantido pela Política Nacional de Oncologia, instituída pela Portaria 

GM/MS nº 2.439/GM, de 08 de dezembro de 2005. Na oncologia, o 

atendimento é feito por prestadores de serviço credenciados na gestão 

local, e habilitados no Ministério da Saúde pelas Unidades de Assistência 

de Alta Complexidade (UNACON) e pelo Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON). Os Serviços Credenciados são os 

responsáveis pela padronização dos medicamentos utilizados em cada 

patologia. Essa Política garante atendimento integral aos pacientes que 

procuram o serviço no SUS, e compreende ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento (farmacológico ou cirúrgico), 

reabilitação e cuidados paliativos. O financiamento se dá por intermédio 

das AIH/APAC-ONCO. E o serviço credenciado, por sua vez, é ressarcido 

pelo procedimento realizado, por exemplo: Procedimento 03.04.02.033-8 - 

Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 2ª linha. Importante 

observar: Quando se trata de Oncologia, o SUS garante a integralidade do 

atendimento ao paciente - desde a consulta, passando pelo diagnóstico, 

quimioterapia, radioterapia, até chegar à cirurgia, se necessário. Significa 

que um medicamento não é disponibilizado isoladamente ao paciente, uma 

vez que a rede credenciada deve ofertar todo o conjunto dos cuidados 

necessários. 12.1 - Que unidades são credenciadas para o serviço de 

oncologia em Mato Grosso? Em Cuiabá, as seguintes: UNACON 1 - 

Unacon, com serviço de hematologia Hospi ta l  Geral 

Universitário/Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 

Cuiabá. 2 - Unacon, com serviços de radioterapia e de oncologia pediátrica 

2.1 - Hospital do Câncer de Mato Grosso/Associação Mato-grossense de 

Combate ao Câncer – AMCC. 2.2 - Hospital da Sociedade Beneficente 

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.” (sic). Assim, o Sistema Único de 

Saúde vem organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade crescente, com direção e gestão peculiares a cada 

esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º e seguintes da Lei 

8.080/90, seguindo-se a mesma sistemática no tocante à dispensação de 

fármacos. Vale dizer, há relações de medicamentos estaduais, municipais 

e ministeriais em que a política pública de saúde foi estrategicamente 

desenhada de acordo com as diretrizes suso declinadas, observada 

rigorosa metodologia para a incorporação e exclusão de medicamentos 

por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), 

a integrar o conjunto de ações e serviços de saúde da citada Lei 8.080/90. 

Ir de encontro à esta metodologia exige circunstância excepcional que 

demanda edifícios teóricos e argumentativos coerentes e harmônicos com 

o ordenamento jurídico subjacente. No estado da natureza, tudo possui um 

limite, um marco, uma fronteira. Não há bens ou serviços que possam ser 

fornecidos de forma ilimitada, irrestrita ou infinita. Vivemos em um sistema 

capitalista ou, caso prefiram, em um capitalismo de bem-estar social ou 

simplesmente capitalismo social e, em última instância, os bens e serviços 

fornecidos pelo Estado demandam investimentos. E os investimentos, em 

sua maior parte, advêm do recolhimento de tributos, os quais representam 

a receita do Estado. Estes (os tributos), por sua vezes, notabilizam-se por 

ser toda prestação pecuniária compulsória recolhida dos contribuintes, por 

uma relação de imposição, em decorrência da prática de hipóteses de 

incidência ou fatos geradores, os quais, em regra, refletem aquele sistema 

capitalista com a circulação de bens e riquezas (auferir renda, circular 

mercadorias, transmitir bens, prestar serviços etc). Daí porque, nesse 

cenário, aplicável a Lei da Conservação das Massas de Antoine Lavoisier, 

que retrata o estado da natureza das coisas: “Em qualquer sistema, físico 

ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível 

transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do 

nada nem transformar algo em nada. Na natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma”. Vale dizer, assim como os recursos da 

natureza, o Estado possui receitas limitadas e, por isso, atender a todos 

em todas as medidas é situação insuperável, intangível e irreal. Então, não 

é porque a decisão judicial determina ao Estado o fornecimento dos 

medicamentos ou dos tratamentos, exatamente como pedido pelas partes, 

que o pleito se transforma em realidade. Os estabelecimentos de saúde, 

os médicos, os leitos, os centros terapêuticos, os equipamentos, os 

medicamentos e os insumos não surgem do nada, pois, como visto, na 

natureza, não se pode criar algo do nada, porque do nada, nada surge. 

Não há como se creditar ao Poder Judiciário poderes místicos tal como o 

complexo do Rei Midas, em que todo e qualquer objeto tocado se 

transformava em ouro. Segundo dados do Ministério da Saúde, em relação 

a 2010, o custo da judicialização da saúde no Brasil aumentou 1.233% (um 

mil, duzentos e trinta e três por cento), com projeção de gastos com ações 

judiciais de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) 

para o ano de 2016. Dada a relevância do tema, nos dias 27, 28 e 29 de 

abril e 04, 06 e 07 de maio de 2009, em Audiência Pública convocada pelo 

então Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar 

Mendes, ouviram-se 50 (cinquenta) especialistas entre advogados, 

defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, 

professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema 

Único de Saúde. As falas destes especialistas auxiliaram sobremaneira o 

entendimento sobre as diversas nuances desta tão complexa área, as 

quais estão disponíveis em texto e vídeo no sítio eletrônico do Pretório 

E x c e l s o  n o s  s e g u i n t e s  e n d e r e ç o s  e l e t r ô n i c o s : 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

s e r v i c o = p r o c e s s o A u d i e n c i a P u b l i c a S a u d e & p a g i n a = C r o n o g r a m a 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=videos No ano 

seguinte, a partir da citada Audiência Pública, o Conselho Nacional de 

Justiça constituiu grupo de trabalho que culminou na aprovação da 

Recomendação nº 31 de 2010. Em 2011, seguindo a diretriz, o órgão de 

cúpula administrativa do Poder Judiciário editou a Recomendação nº 36. 

Ambas (Recomendações nº 31 e 36) recomendam aos tribunais a adoção 

de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Atento às 

recomendações, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso instalou 

o Núcleo de Apoio Técnico em 09/11/2011, mediante termo de cooperação 

técnica com a Secretaria Estadual de Saúde, órgão constantemente 

acionado por este Juízo em questões como esta. Em 06/04/2010, o 

Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 107, criou o 

Fórum Nacional de Saúde com a seguinte finalidade: “Art. 1º Fica instituído, 

no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional para o 

monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a 

atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas 

para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos 

processos judiciais e à prevenção de novos conflitos.” Depois de 08 (oito) 

anos de atuação, observa-se que o mencionado Fórum vem atuando 

constantemente para o aperfeiçoamento de procedimentos e prevenção 

de novos conflitos na área. Um dos principais resultados alcançados foi a 

edição de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

que exige que os planos de saúde informem por escrito e em até 48 

(quarenta e oito) horas qualquer negativa de atendimento ao usuário. Para 

melhor entendimento do cenário de insustentabilidade, nos anos de 2013 e 

2014, o Conselho Nacional de Justiça encomendou estudo sobre a 

temática que resultou em profícua obra: “Judicialização da saúde no Brasil: 

dados e experiência. Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e Roseni 

Pinheiro. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2015”. No citado estudo, 

constataram-se algumas características comuns nas ações judiciais de 

saúde em trâmite nos tribunais alvo: “Foco curativo das demandas: as 

demandas apresentadas versam de forma predominante sobre aspectos 

curativos da saúde (medicamentos, tratamentos, próteses etc.) e menos 

sobre aspectos preventivos (vacinas, exames etc.). Isto evidencia que a 

judicialização da saúde ainda versa sobre uma dimensão bastante parcial 

de todas as ações e serviços de saúde que devem ser prestadas pelo 

poder público. Predominância da litigação individual: a proporção entre 

ações coletivas e ações individuais é ainda grande, de modo que a maioria 

radical de demandas judiciais de saúde versem sobre ações individuais. 

Isso reforça a ideia de que a microlitigação é um dado em saúde e o 

acúmulo de ações individuais gera desafios para as partes, o Judiciário e 
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a própria gestão em saúde. Tendência de deferimento final e na 

antecipação de tutela: na maioria dos casos, houve deferimento do pedido 

de antecipação de tutela sem pedido de informações complementares. 

Além disso, na maioria dos casos houve confirmação do deferimento do 

pedido na sentença de 1ª instância e também no acórdão de 2ª instância. 

Tendência de utilização do NAT, especialmente nas capitais: a maioria das 

decisões não fez menção ao NAT como uma estratégia para a atividade 

judicante em saúde, apesar de se observar nos dados uma tendência a 

sua utilização, especialmente nas capitais.” E no caso Araguaína/TO a 

pesquisa trouxe a atuação mais efetiva do Núcleo de Apoio Técnico 

daquela localidade: “O NAT nasceu da necessidade de uma compreensão 

multidisciplinar a respeito da saúde e do direito. Tradicionalmente, os NATs 

foram implementados nos diversos tribunais do país com um propósito 

consultivo, ou seja, para auxiliar o juiz na formação de sua convicção nos 

litígios em saúde. Em regra, o profissional da saúde sabe da eficácia de 

medicamentos, pertinência de exames ou desejabilidade de tratamentos. 

Nesse sentido, o apoio do NAT seria importante para que, com o parecer 

de profissionais de saúde, o juiz pudesse julgar melhor e com mais 

elementos técnicos. No caso de Araguaína, as funções do NAT foram 

além do aspecto consultivo, englobando também aspectos de prevenção e 

de gestão. O caráter consultivo diz respeito à função de ferramenta de 

apoio ao Judiciário antes de emitir decisões, no sentido de proferir 

pareceres técnicos quanto ao direito sanitário e políticas públicas de 

saúde. O caráter de prevenção diz respeito a sua atuação como meio de 

solução administrativa de conflitos, estimulando a interlocução entre as 

instituições jurídicas e políticas e prevenindo a judicialização das 

demandas. O caráter de gestão diz respeito à identificação da maior 

incidência das demandas para ações e estratégias de planejamento em 

saúde, com o objetivo de otimizar o atendimento prestado aos usuários, 

além de também acompanhar o cumprimento das ações judiciais e a 

pertinência de utilização de medicamentos e insumos de trato sucessivo. 

(...) É possível afirmar que o NAT de Araguaína recebeu diversas funções 

que vão além do caráter consultivo, que é típico das outras experiências 

de NAT. Em Araguaína, são diferenciais da atuação do NAT: a articulação 

direta com os programas de saúde locais, a integração com a Ouvidoria 

Municipal e o papel de acompanhamento de decisões judiciais mesmo após 

terem transitado em julgado. Isto contribuiu para a constituição de um 

ambiente de efetivação do direito à saúde eminentemente preventivo, 

aproximando o contato com os cidadãos e estimulando a solução 

administrativa de conflitos. Como resultado, observase a democratização 

das ações e serviços de saúde, e maior celeridade no atendimento de 

demandas que potencialmente seriam objeto de novas ações judiciais. 

(...)”. Em tal obra abordou-se também os casos de Lages/SC e Brasília/DF, 

em que a sensibilização dos atores, a criatividade, a proatividade e o 

senso de cooperação permitiram a instalação de modelos a serem 

replicados e ajustados às realidades regionais e locais de todo o Brasil, o 

que se recomenda desde já aos gestores estaduais e municipais. 

Realmente, a presente situação é endêmica em todo o país, a 

judicialização de demandas de saúde perante o Poder Judiciário com a 

consequente intervenção no Poder Executivo para a consecução 

daqueles direitos. E tal prática é extremamente prejudicial ao Poder Público 

e à própria coletividade, o que a frustrar qualquer política pública 

planejada, articulada e programada, porquanto, em última análise, 

obriga-se o Estado ao fornecimento de procedimentos, tratamentos e 

medicamentos muitas vezes não contemplados pela estrutura do Sistema 

Único de Saúde, alguns deles até de eficiência não comprovada. Daí 

porque a intensa preocupação por parte do Poder Judiciário, que ficou 

demonstrada no cotejo histórico-evolutivo aqui levantado, movimento 

liderado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de 

Justiça. É certo que o cidadão não pode ficar desassistido, mormente 

quando o ordenamento jurídico lhe assegura a assistência à saúde como 

direito e garantia fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o 

ingresso ao Sistema Único de Saúde, mediante o manejo de medidas 

judiciais, é prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, 

ainda que por meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a 

propiciar a vantagem de alguns em detrimento da maioria. Não por outro 

motivo, o Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 566471 

e 657718, com repercussão geral reconhecida, está prestes a julgar a 

questão do fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo não 

disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde e de medicamentos não 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na prática, a 

questão é tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, 

quer para o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, 

em casos ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída 

pelo SUS, em que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado. 

De fato, como bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há 

sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam 

ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”. Malgrado a 

imprescindibilidade do(s) medicamento(s) pleiteado(s), demonstrada que 

está nos exames laboratoriais, laudos, atestados e documentos médicos 

juntados, verificada a patologia que acomete a parte autora, observa(m)

-se que a(s) substância(s) demandada(s) NÃO é(são) contemplada(s) e 

NÃO possui(em) correspondência com outros fornecidos pelo SUS, em 

conformidade com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT - Num. 

11506955 - Pág. 1): “2) Para o tratamento da(s) doença(s) que 

acomete(m) o(a) paciente, nas condições dos laudos acostados, o(s) 

medicamento(s) Hidrogel + Alginato é(são) a primeira linha de atendimento 

a ser ofertada? Resposta: sim 3) Caso positiva a resposta do item 2, o(s) 

fármaco(s) é(são) fornecido(s) pelo Sistema Único de Saúde (SUS)? 

Resposta: Não 6) Caso o(s) fármaco(s) NÃO seja(m) fornecido(s) pelo 

Sistema Único de Saúde, o(s) medicamento(s) Hidrogel + Alginato 

possui(em) correspondência com outros fornecidos pelo SUS? Resposta: 

Não há disponibilidade no SUS” Assim, o pedido veiculado na exordial é 

improcedente, pois o(s) medicamento(s) originalmente buscado(s) não 

integra(m) a lista do Sistema Único de Saúde (SUS) e, não possui(em) 

correspondente(s), em conformidade com o parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REVOGO a tutela de 

urgência liminar concedida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Cumpra-se no que couber a decisão 

de Num. 11659310 - Págs. 1/4. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intimem-se. Cientifique-se a 

Defensoria Pública e o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 19h21 do 

dia 21/06/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 21 de junho de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000287-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LOPES GUERREIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Numero 

do Processo: 1000287-92.2018.8.11.0046 Vistos. Nos termos dos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao Requerente emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o 

parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, nos seguintes 

termos: Acostar documentos acerca de sua pretensão, inclusive os 

mencionados na petição inicial, uma vez que consta apenas procuração e 

ata da assembleia do banco requerente. Recolher as custas. Com as 

alterações providenciadas, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 13 de 

junho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92387 Nr: 3145-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120061 Nr: 2023-65.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK FIGUEIREDO PRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/MT

 Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 141/144, alegando, em síntese, 

que a citada foi contraditória em não apreciar a agravante da reincidência 

e omissa em relação ao regime de cumprimento de pena.

Decido

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo, pois foi proposto no 

prazo de 02 dias nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal.

 No mérito, razão assiste ao douto representante do Ministério Público, ora 

embargante, no que tange a não aplicação da reincidência, uma vez que 

foi deferido no recebimento da denuncia e a Secretária não acostou a 

certidão aos autos.

Assim, considerando a agravante da reincidência, vez que o réu possui 

em seu desfavor processo executivo n. 4262-76.2017.811.0046, em 

tramite nesta comarca, agravo a pena em 06 meses.

Em relação regime de cumprimento de pena não consta omissão, vez que 

a decisão embargada consta expressamente que será iniciado em 

fechado.

Ante o exposto, por vislumbrar hipótese contida no artigo 382 do Código 

de Processo Penal, DOU PROVIMENTO PARCIAL para o fim de agravar a 

pena em 06 (seis) meses, passando a pena definitiva final a ser de 08 

(oito) anos dias de reclusão.

 Após juntadas das razões pela parte ré, autos para o Ministério Público 

para apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112343 Nr: 6316-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO as partes para apresentarem 

alegações finais, na forma de memoriais, de forma sucessiva, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86850 Nr: 1169-42.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Sendo assim, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente 

demanda ante a pela ilegitimidade passiva do requerido.Sem custas e sem 

honorários.Após o transito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas.Cumpra-se, expedindo o necessário.P.R.I.C.Comodoro/MT, 19 de 

maio de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122969 Nr: 3351-30.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA 

OLIVEIRA BARROSO, LIGIA NEIVA, ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA, 

DONIZETE QUIRINO, MANOEL AMARAL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento 

do pedido liminar, uma vez que ausente o fumus boni iuris.

Portanto, o caso é de se indeferir, ao menos por ora, a medida liminar 

pleiteada, podendo ser reapreciada em outro momento.

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para prestar 

informações, no prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via da inicial, 

devendo o impetrante, caso não tenha apresentado, providenciar a 

juntada nos termos do artigo 6º da Lei 12.016/2009, sob as penas do 

artigo 8º da mesma Lei.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA PRECATÓRIA PARA 

COMARCA DE CACOAL/RO PARA NOTIFICAÇÃO DAS AUTORIDADES 

APONTADAS COMO COATORAS, EM VIRTUDE DO HORÁRIO E, 

PRINCIPALMENTE, DA DISTÂNCIA ENTRE AS COMARCAS DE PONTES E 

LACERDA E COMODORO E DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA.

Dê-se ciência ao Ministério Público quanto à presente decisão.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do impetrado, vista dos 

autos ao Ministério Público Estadual para parecer pelo prazo de 10 dias.

Após, com ou sem parecer, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Pontes e Lacerda p/ Comdoro/MT, 21 de junho de 2018

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 301-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU FAVATO, TV PONTAL OSTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116298 Nr: 448-22.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar o executado para que, no 

prazo de 05 dias, se manifeste acerca da cota ministerial de ref: 37, 

mormente a juntada de cópia de sua CTPS e holerite.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119300 Nr: 1703-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 30852 Nr: 1945-86.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUIZ 

FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:OAB/MT 22096-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a avaliação feita pelo 

oficial de justiça conforme determinação de fls. 142, pois a certidão que 

acompanhou a petição de fls. 143 trata-se somente de manifestação do 

Oficial de Justiça com relação a avaliação não contendo os valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120117 Nr: 2048-78.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65230 Nr: 3404-84.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NICOLAU MENDONÇA, ESPOLIO DE MARIA 

IZABEL ORTIZ ARANTES MENDONÇA, EGLIS ARANTES MENDONÇA 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BIGOLIN, SANDRO BIGOLIN, 

MAGALI DIAS DE CASTRO BIGOLIN, LORIS BIGOLIN, DANIELA LANG, LUIZ 

CARLOS PRESTES DUARTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

MAGALHÃES - OAB:6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426 OAB/MT, LUIZ ROBERTO DOS SANTOS - OAB:20079 

OAB/SC

 Intimar as partes de que foi designado o dia 20/07/2018, às 13 h, local: 

Fórum da Comarca de Comodoro, Rua Pará, Bairro Tertúlia, Comodoro/MT 

para instalação da perícia. Intimar ainda para apresentar na data, horário e 

local acima indicados em via física originais os documentos listados a 

seguir: Parte Requerente: Eglis Arantes Mendonça: Originais ou cópia em 

tamanho natural, colorida e autenticada (destacando e livrando os campos 

da assinatura de carimbos e selos de autenticação), dos documentos 

oficiais dos de cujus, Sr. Nicolau Mendonça e Sra. Maria Izabel Ortiz 

Arantes Mendonça, que são: Carteira de Identidade - RG, Carteira de 

Trabalho de Previdência Social - CTPS, Título de Eleitor - T, Passaporte, 

Indique ns autos, Bancos e Cartórios de Registro onde possua CARTÃO 

DE ASSINATURA, entre outros documentos que entenderem ser 

oportunos e colaborativos aos cortejos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 39974 Nr: 992-20.2012.811.0046

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:MG 82357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que procedi com as devidas alterações do polo ativo da 

demanda e cadastro do novo procurador conforme despacho de fls. 121. 

Certifico ainda que impulsiono o presente feito intimando o polo ativo para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86850 Nr: 1169-42.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito 

passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob 

pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos 

prejuízos decorrentes da falta de indicação. § 1o O autor, ao aceitar a 

indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição 

inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único 

do art. 338. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por 

alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito 

indicado pelo réu. Ora, o autor poderia aceitar a indicação do requerido 

para altera a inicial, ocorre que o MPE não aceitou a indicação feita pelo 

requerido, razão pela qual tenho que não se aplica o artigo 339 do CPC. O 

referido artigo é claro ao dizer que o autor ao aceitar a indicação feita pelo 

requerido procederá a alteração da petição inicial, ou seja, é condição 

para alterar o polo passivo, a aceitação do que foi indicado pelo réu. 

Sendo assim, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente 

demanda ante a pela ilegitimidade passiva do requerido. Sem custas e sem 

honorários. Após o transito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas. Cumpra-se, expedindo o necessário. P.R.I.C. Comodoro/MT, 19 de 

maio de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107872 Nr: 4414-27.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, 

brasileiro(a), peão de boi. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1 - Recebo a denúncia oferecida contra CRISTIANO 

RODRIGUES DA SILVA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e 

por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria. 2 - Cite-se e intime-se ocusado por edital. Decorrido o 

prazo sem manifestação, ou se o acusado, citado, não constituir 

advogado por não possuir condições econômicas, o que deverá ficar 

consignado no cumprimento do mandado, fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.3 - Apresentada a 

resposta, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária 

(art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.4 – 

Com relação ao item II constante da cota ministerial de folhas 82/86, defiro 

o pedido com relação às certidões que podem ser obtidas nesta comarca. 

Em relação àquelas que dependem de correspondência física, deve o 

titular da ação penal providenciar sua juntada aos autos.Junte-se aos 

autos a certidão de antecedentes criminais do cartório distribuidor desta 

comarca.5 - Passo à análise do pedido IV da cota ministerial de folhas 

82/86. O MPE requereu a decretação da prisão preventiva, sob alegação 

de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, 

com fundamento de que o denunciado empreendeu fuga do distrito da 

culpa.Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal 

entendo que é caso decretar a prisão preventiva, pois o crime de 

homicídio possui pena máxima acima de 04 anos. O artigo 313, I do Código 

de Processo Penal descreve o seguinte, verbis:Art. 313. Nos termos do 

art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:I - 

nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;Assim, restam preenchidos os pressupostos 

autorizadores da prisão preventiva contidos no artigo 313, I do CPP.Os 

pressupostos da preventiva estão presentes, vez que há indícios de 

autoria, pelo depoimento da vítima, e de materialidade, devidamente 

circunstanciada nos autos do , bem como o requisito de assegurar a 

aplicação da lei penal, uma vez que o réu está foragido. Nesse sentido, 

entende o Superior Tribunal de Justiça:HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE 

HOMICIDIO. PACIENTE QUE SE EVADE DO DISTRITO DA CULPA LOGO 

APÓS A EXECUÇÃO DO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA 

GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO OBSTANTE INÚMERAS 

DILIGÊNCIAS, PRISÃO APENAS EFETIVADA MAIS DE DEZ ANOS APÓS 

SUA DECRETAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO APRESENTADA DESCABIDA. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.(HC 

07177016820178070000 DF, 3ª Turma Criminal, Publicado em 16/02/2018, 

julgado em 01/02/2018)Transcrevo o entendimento dos doutrinadores 

Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar a respeito da garantia da 

ordem pública, “Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com 

base neste fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo 

no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de 

tranquilidade e paz no seio social.(Curso de Direito Processual Penal, 4ª 

edição, Editora Poivm, 2010, p. 531).Para o Guilherme Nucci, ordem 

pública, “é a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que 

como regra é abalada pela prática de um delito”. (NUCCI, Guilherme de 

Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2008. p. 605).Mirabete entende da seguinte maneira “o 

conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos 

criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade 

da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão.“ (MIRABETE, 

Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2a Ed. São Paulo: 

Atlas, 1995. p. 377).Consta nos autos que o denunciado e a vítima da 

tentativa de homicídio eram amigos e que na ocasião (casamento) não 

havia animosidades, conforme se depreende do depoimento da vítima na 

fase inquisitorial:“(...) Que a vítima já saiu com Cristiano para festas, 

‘andava junto em festas’ (...) Que perguntado se antes do fato, na festa, o 

suspeito se portou de maneira ríspida com ele, respondeu a vítima não, 

cumprimentou normalmente.” Leonel Batista.Infere-se ainda em seu 

depoimento que “(...) de repente o suspeito chegou próximo ao declarante 

a sua frente, puxou o canivete e desferiu golpes, três seguidos, (...) o 

canivete era aquele de bolso (...)” e “(...) que a festa acabou e as 

pessoas mandaram o suspeito ir embora do local, pois queriam linchar 

ele;”. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente, devendo 

ser decretada a prisão preventiva a fim de se preservar a ordem pública e 

ainda pelo fato dele ter se evadido do distrito da culpa. Isto posto, pelas 

razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do 

Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE 

CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA,6 – Expeça-se o edital de citação.7 

-Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de 

dezembrode 2016, por volta das 01h30min, na Comunidade São Sebastião, 

na Colônia dosMineiros, zona rural, em Comodoro/MT, CRISTIANO 

RODRIGUES DASILVA, dolosamente, agindo com animus necandi, por 

motivo fútil e medianterecurso que dificultou a defesa da vítima, tentou 

matar Leonel Batista,causando-lhe as lesões corporais descritas laudo de 

exame de corpo de delito emapa topográfico para localizações de lesões 

[fls. 61/62 do IP].Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima Leonel Batista 

estavaem um grupo de amigos durante uma confraternização, sendo que 

neste grupo estava a ex-namorada do denunciado CRISTIANO 

RODRIGUES DA SILVA, que passou pelo local e avistou todos 

conversando. Ocorre que, posteriormente, o denunciado CRISTIANO 

RODRIGUES DA SILVA se aproximou da vítima Leonel Batista e, sem falar 

nada, de surpresa, sacou um canivete que trazia consigo e desferiu duas 

facadas contra a vítima, atingindo-a no peito e na barriga, sendo ele 

empurrado para longe, vindo a novamente se aproximar da vítima e, pelas 

costas, desferir outra facada na região dorsal direita, empreendendo fuga 

do local após o crime. Restou apurado que o denunciado CRISTIANO 

RODRIGUES DA SILVA e a vítima eram amigos de longa data, bem como 

que naquela ocasião eles haviam se cumprimentado, não havendo 

nenhuma animosidade entre eles, tanto que a vítima não percebeu o 

ataque até ser atingida pelas facadas desferidas pelo denunciado. O 

ataque foi motivado em razão do denunciado não querer que a vítima 

conversasse com sua ex namorada, que estava entre o grupo de amigos 

naquela confraternização. Em face do exposto, o Ministério Público 

denuncia CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA pela prática do delito previsto 

no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Outrossim, requer seja 

recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo 

rito legal, citandose o denunciado para responder à acusação por escrito, 

designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais 

termos do processo até final julgamento. Em caso de condenação, pleiteia 

seja estipulado valor mínimo para reparação dos danos causados pelo 

crime [artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Comodoro, 20 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 1925 Nr: 998-81.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar-se no feito requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 535 de 909



 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39835 Nr: 850-16.2012.811.0046

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GISELE VENTURA DA ROCHA CORREIA, 

Cpf: 05572721140, Rg: 2617972-5, Filiação: Jocelina Ventura da Rocha e 

Joao Mariano Pires Correia, data de nascimento: 12/03/1995, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da pessoa acima qualificada para que apresente a 

prova da propriedade da motocicleta, conforme alegado em seu 

depoimento, sob pena de leilão do bem.

Resumo da Inicial: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ofereceu 

REPRESENTAÇÃO e propôs AÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA PÚBLICA em favor 

de Gisele Ventura da Rocha Correia, pela prática dos seguintes atos 

infracionais: 1º FATO Gisele Ventura da Rocha Correia portava drogas 

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 

2º FATO a mesma dirigiu veículo automotor, em via pública sem a devida 

Permissão para dirigir ou ahabilitação.

Despacho/Decisão: Código 39835.Vistos, etc.Tendo em vista que a 

adolescente não foi localizada no endereço constante nos autos, intime-se 

por edital para que apresente a prova da propriedade da motocicleta, 

conforme alegado em seu depoimento, sob pena de leilão do bem.Fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.Transcorrido in albis o prazo, sem a manifestação do 

interessado, desde já fica autorizada a avaliação e posterior leilão do bem 

apreendido.Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro, 11 de abril de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 25 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 18391 Nr: 3028-79.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GATTO, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CANAVARROS, EVARISTO 

TRENTIN, ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - 

OAB:16.925-A/MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Oliveira Amorim - 

OAB:3661-A, FERNANDA GUIA MONTEIRO - OAB:9134/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87343 Nr: 1302-84.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 36911 Nr: 1610-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, DIRCEU MARTINS 

COMIRAN, DOMINGA CASSOL COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35501 Nr: 196-63.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, DIRCEU 

MARTINS COMIRAN, VIVIENE BARBOSA SILVA, DOMINGA CASSOL 

COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado pela parte exequente 

às fls. 121. Certifico ainda que impulsiono o presente feito intimando a 

parte exequente para manifestar-se nos autos requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121723 Nr: 2806-57.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, compareceu nesta secretaria o executado 

ADVILSON TEIXEIRA TORRES, para comprovar o gamento das pensões 

em atraso, conforme recibo juntado em anexo. Certifico e dou fé que em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de intimar o 

advogado da parte exequente para manifestar acerca dos pagamentos 

juntado pelo executado.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000241-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HELKERS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000241-06.2018.8.11.0046. AUTOR: 

FLAVIO HELKERS RODRIGUES RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Cumpra-se 
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servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com nossas 

homenagens de estilo. , 15 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104862 Nr: 3033-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N.J. DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CARNAÚBA (SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA), POSTO 

FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE OUTUBRO-MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte impetrante intimada a comprovar o recolhimento da diligência 

do oficial de justiça, para cumprimento do mandado expedido em 

19/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34926 Nr: 3110-37.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO FANK, MARCO ANTONIO 

MATTANA SEBBEN, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, NINO OSORIO ROLIM MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante à excessiva retirada do processo em cara, inclusive extrapolando o 

prazo para devolução, fica o advogado que atualmente está em carga com 

o processo, ANDERSON CESAR FREI ALEXO, intimado a devolver o 

processo em secretaria em 24h (vinte e quatro horas) sob as penas do 

novo Código de Processo Civil, ficando vedada nova carga do processo 

senão pelo prazo deferido à carga rápida para cópias em não havendo 

prazo unilateral para a parte a que tenha conferido poderes ao advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 39023 Nr: 39-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA LOPES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS 

ALVES DE OLIVEIRA, ROGERIO ALVES DA SILVA, RONALDO ALVES DA 

SILVA, IVANALDO CARLOS ALVES DA SILVA, JOSIANE APARECIDA 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEY MARTINS EVANGELISTA - 

OAB:12615-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT

 Fica a advogada CECÍLIA BONIFÁCIO DE ANDRADE intimada a devolver o 

processo em secretaria em vinte e quatro horas, visto que já decorreu 

mais de três dias do final do prazo para vistas do autos, sob as penas do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 1958 Nr: 705-77.2000.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PIOVEZAN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HELIO GONÇALVES, Paulo 

Henrique Ramos Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o advogado LEONARDO GIOVANI NICHELE intimada a devolver o 

processo em secretaria em vinte e quatro horas, visto que já decorreu 

mais de três dias do final do prazo para vistas do autos, sob as penas do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26779 Nr: 946-70.2008.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADRIANA KLEIN CASSOL, 

EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Fica o advogado LEONARDO GIOVANI NICHELE intimada a devolver o 

processo em secretaria em vinte e quatro horas, visto que já decorreu 

mais de três dias do final do prazo para vistas do autos, sob as penas do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60150 Nr: 1899-92.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES E GARCIA BORGES LTDA, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Fica aoadvogado LEONARDO GIOVANI NICHELE intimada a devolver o 

processo em secretaria em vinte e quatro horas, visto que já decorreu 

mais de três dias do final do prazo para vistas do autos, sob as penas do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26948 Nr: 1085-22.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINDA DALEMOLLE PIENIZ, ESPÓLIO DE MÁRIO 

JORGE PIENIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, SIRLEI DE OLIVEIRA, MARLA 

PARMEGGIANI, D. O. P - Menor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL OCTACILIO BOHN 

EDLER - OAB:65137/RS, JORGE AUGUSTO BANZA DE ARRUDA - 

OAB:69.530/RS, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento e posterior 

comprovação nos autos, do valor correspondente ao mandado de 

avaliação do bem imóvel rural, situado no município de Campos de Júlio, 

Comarca de Comodoro-MT, a ser realizado pelo oficial de justiça, conforme 

decisão de fl.: 266 dos autos do processo em epígrafe.

 Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86305 Nr: 969-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldacir José Terol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:6100, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Cód. 86305

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ALDECIR JOSÉ 

TEROL, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes 

na exordial.

 Sustenta em apertada síntese que, a sentença restou contraditória, em 

razão de ter entendido que a contestação apresentada nos autos seria 

intempestiva.

É o necessário.

Decido.

 Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

 Atento aos autos verifico que, a pretensão da parte embargante não 

merece prosperar.

 Não observo, nos autos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a 

ser sanada no decisum objurgado, visto que a questão ventilada nos 

autos foi satisfatoriamente resolvida na decisão recorrida.

 Como se observa, é manifesta a intenção da parte embargante em 

reexaminar pontos já suficientemente julgados, sobre os quais houve 

pronunciamento específico, como meio de substituição da espécie 

recursal específica.

 É consabido que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, 

nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente julgada, como ocorreu in 

casu.

 Não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

objeto destes declaratórios. Os fatos e o direito postos a julgamento foram 

exaustivamente examinados e decididos, tendo a sentença esgotado a 

análise e a fundamentação de sua conclusão, nada deixando irresoluto.

 Não restando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados 

no artigo 1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta.

 Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração.

 DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a ocorrência de 

caráter protelatório.

P. I. C.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107630 Nr: 4308-65.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Sebastião Gomes da Silva ajuíza a presente Ação Ordinária 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 15h15min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 07 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115312 Nr: 7513-05.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE AGUIAR ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Luzia de Aguiar Araujo ajuíza a presente Ação Ordinária em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 15h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 07 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103371 Nr: 2387-71.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SILVA BRITO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(I.N.S.S.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

15h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

07 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100566 Nr: 1162-16.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER REZENDE - OAB:5607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

15h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

07 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111301 Nr: 5844-14.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

16h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

07 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113530 Nr: 6762-18.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEMERSON DE SOUZA GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

16h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

07 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114309 Nr: 7109-51.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELINO RABELO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

16h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 
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médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

07 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16146 Nr: 1195-26.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - 

OAB:6810/B, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista a manifestação do requerente, ref. 42, expeça-se a 

competente precatório para pagamento.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 07 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89573 Nr: 2071-92.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CASSIMIRO DE MELO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

17h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

07 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106766 Nr: 3962-17.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES nos termos do art. 487, I, CPC 

os pedidos formulados pela parte autora.Condeno os autores ao 

pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, cuja execução ficará sob a condição suspensiva prevista no art. 

98, §3º do CPC.Sentença não sujeita a reexame necessário.Com o trânsito 

em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100243 Nr: 974-23.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA RICARTE NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Jacinta Ricarte Neta ajuíza a presente Ação Ordinária em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 15h45min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114177 Nr: 7066-17.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SAMARY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Jose Samary da Rocha ajuíza a presente Ação Ordinária em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 16h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109269 Nr: 5034-39.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

17h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

08 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 4214-88.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DIAS BICALHO NETTO, LORRANY 

VICTORIA DIAS MATOS BICALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução de titulo extrajudicial ajuizado por SICREDI – 

Cooperativa de Crédito Rural Do Noroeste de - MT em desfavor de Moacir 

Dias Bicalho Netto e Lorrany Victoria Dias Matos Bicalho.

A fl. 109 foi efetuada o pagamento do débito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art.924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com as anotações e 

baixas de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78775 Nr: 2696-63.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoni Ebarle Contreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA dos autos para o fim, de manifestar-se quanto à ref. 

58, no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73268 Nr: 426-66.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CÉSAR GARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588/MT

 VISTOS, ETC.

Certifique-se se à intimação da sentença ocorreu para ambas as partes.

Em caso negativo, intime-se as partes via DJE/REMESSA dos autos.

Transcorrido o prazo não sendo requerido o cumprimento de sentença, 
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arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66745 Nr: 456-38.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR GARCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cumpra-se na integra a sentença proferida nos embargos, código 73268.

Ás providencias.

Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95417 Nr: 4534-07.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE VERÔNICA PFEIFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data posterior ao da cessação indevida, ou 

seja, 21/06/2016 DEVENDO o requerente participar de programa de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e 

custeado pela Previdência Social. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se, a partir de 21/06/2016 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos 

posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 11 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108286 Nr: 4599-65.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

abro vistas destes autos ao Autor por cinco(05)para manifestação acerda 

de juntada de Ref. 32..

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ADRIANO BOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRA BOFF OAB - PR57774 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000018-53.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO 

POR ATO ORDINATÓRIO Em tempo: ainda em relação a petição juntada ao 

ID 13692204, imperioso esclarecer que a resposta de Oficio juntada ao ID 

13592092 refere-se ao Oficio 136/208-JEC, ou seja, da leva daqueles 

Oficios que, de fato, foram expedidos, equivocadamente, em nome do 

Senhor Marcelo Adrianao Boff. Basta uma observação mais acurada no ID 

12269698, onde esta inserto o OF 136/2018-JEC e constatar que no canto 

superior direito da resposta do SPC faz referencia ao OFICIO 

136/2015-JECC (ID 13592092). Assim sendo, tendo em vista que a 

reclamante alegou e não trouxe aos autos nenhuma prova de que o nome 

do de cujus continua negativado, a fim de dar uma melhor solução ao 

caso, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC é que 

eu impulsiono os autos com a finalidade de intimar a reclamante, para que, 

junte aos autos, no prazo de cinco dias, certidão comprobatória da 

negativação do no nome do de cujus. COMODORO, 25 de junho de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ADRIANO BOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRA BOFF OAB - PR57774 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000018-53.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. CERTIDÃO Atenta ao 

teor da petição juntada pela reclamante ao ID 13692191, certifico que, 

primeiro que: se está havendo algum descumprimento de ordem por parte 

dos órgãos de controle de cadastro de inadimplentes, não é por culpa 

desta serventia, pois, da segunda vez que o Oficios foram expedidos, 

foram de forma clara e inequívocas, com o nome e CPF do de cujus, de 

outra maneira, impossivel (ID 12960830 e12961306 ) SPC E SERASA 

respectivamente com o nome e CPF do de cujus, sem o qual não se faz a 

baixa. Importa ressaltar que, ainda que o nome do Senhor Marcelo possa 

ter aparecido junto como nome do Senhor Aquilino em algum dos Oficios 

enviados aos Bancos de Dados, nenhuma confusão ha de se ter surgido, 

pois, o que importa é o CPF, e este, quando da segunda emissão dos 

oficios, foi informado, somente o do Senhor Aquilino conforme se extrai 

dos autos. No que tange, ao descumprimento da empresa em relação ao 

contrato, nesta ato impulsiono os autos para intima-la a fim de que 
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manifeste acerca do alegado na petição juntada ao id 13692204. 

COMODORO, 20 de junho de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 78/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições;

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Paula Paixão Geraldino - Gestora 

Judiciária do Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca, matrícula n.º 

21751 , estará em gozo de folga compensatória no dia 29.6.18;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Maria Célia de Brito Capato - Auxiliar Judiciária 

Efetiva desta Comarca, matrícula n.º 8467 , para exercer a Função de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal no Juizado Especial 

Cível e Criminal desta Comarca, no dia 29 de junho do corrente ano.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112361 Nr: 10021-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 300 LTDA, LAURI ROEHRS, LEANDRO 

ROEHRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87263 Nr: 5724-16.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nei Calderon - OAB:114.904 - 

SP

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para: DETERMINAR que o 

quantum debeatur seja calculado com taxa de juros no percentual de 1% 

a.m. e 12% a.a; que no mês de março de 1990, a correção monetária de 

débitos rurais seja calculada pelo percentual de variação do BTNF, no 

percentual de 41,28%.DECLARAR indevida a cobrança de comissão de 

permanência. DETERMINAR à parte ré a restituição em dobro à parte 

autora dos valores pagos acerca dos encargos acima trazidos, assim 

como, e indevidamente cobrados valor esse acrescido, individualmente, de 

juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE desde a data de cada desembolso.DETERMINAR, também, à ré a 

restituição em dobro ao autor das parcelas pagas com indicência dos 

juros majorados no contrato, aplicando-se o determinado por tabela 

correspondente ao período e fixado pelo Banco Central do Brasil, devendo 

a quantia total ser liquidada em fase de cumprimento de sentença, via 

perícia contábil por profissional a ser nomeado pelo juízo, incumbindo ao 

requerente a entrega dos documentos necessários para tanto no prazo de 

15 (quinze) dias após a solicitação do perito, sob pena de 

preclusão.Considerando que o demandante sucumbiu em parte mínima 

(Artigo 86, parágrafo único, do CPC), CONDENO a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, nos termos do 

que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. 

Intimem-se....Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77303 Nr: 1216-27.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPRDA, EPRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o pedido ministerial de Ref.86.

Assom, intime-se a parte exequente para se manifestar requerendo o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62111 Nr: 153-98.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE ANTONIO DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Queiroz Borges 

Testa - OAB:83.492 - MG, Leandro Martins Pereira - OAB:86.037 - 

MG

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e, sem maiores 

delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, tão somente em 

relação ao pedido de cobrança dos alugueres, prosseguindo o feito em 

relação aos demais pedidos.Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias 

úteis especificarem provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Sendo requerida a produção de prova 

testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, NCPC, retornem-me conclusos com anotações para 

s e n t e n ç a . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Jaciara/MT, 21 de junho de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97569 Nr: 4941-87.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLDÃO DA COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRIS MICHELLE DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:23668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para: DETERMINAR que o 

quantum debeatur seja calculado com taxa de juros no percentual de 

1,82% a.m.; que o percentual da multa moratória incida sobre o valor fixo 

da prestação, e não sobre a prestação corrigida.DETERMINAR à parte ré a 

restituição em dobro à parte autora dos valores pagos acerca dos 

encargos acima trazidos, assim como, e indevidamente cobrados valor 

esse acrescido, individualmente, de juros de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de cada 

desembolso.DETERMINAR, também, à ré a restituição em dobro ao autor 

das parcelas pagas com indicência dos juros majorados no contrato, 

aplicando-se o determinado por tabela correspondente ao período e fixado 

pelo Banco Central do Brasil, devendo a quantia total ser liquidada em fase 

de cumprimento de sentença, via perícia contábil por profissional a ser 

nomeado pelo juízo, incumbindo ao requerente a entrega dos documentos 

necessários para tanto no prazo de 15 (quinze) dias após a solicitação do 

perito, sob pena de preclusão.Considerando que o demandante sucumbiu 

em parte mínima (Artigo 86, parágrafo único, do CPC), CONDENO a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, mais 

honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da 

condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do 

CPC.Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Após, arquive-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101502 Nr: 6836-83.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL PERERIA DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGENCIA proposta por IZABEL PEREIRA DA SILVA ME em 

face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

A petição inicial veio acompanhada de documentos.

A tutela de urgência foi indeferida, assim como os benefícios da 

assistência judiciária (Ref. 19).

Posteriormente, a autora requereu a desistência da ação (Ref. 40).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante do pedido de desistência formulado pela requerente e da ausência 

de citação da parte requerida, a extinção do processo é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas pela autora.

Sem honorários advocatícios, vez que a parte requerida não ingressou na 

lide.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91066 Nr: 1911-44.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXSUEL FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Satisfeita a obrigação pela parte requerida, liberem-se os valores 

depositados nos autos em favor da parte autora, mediante expedição de 

alvará judicial.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1884 Nr: 908-21.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ARAÚJO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB-3813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

CARVALHO - OAB:3.558/A, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da Hasta Pública 

agendada para os dias 04/07/2018 - 1ª Praça, às 13h:30min, 2ª Praça 

09/07/2018, às 13h:30 min - 2ª Praça, que se realizará no Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1893 Nr: 938-56.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BIHAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8.248-B, OSVALDO ANTONIO DE LIMA- 

PROCURADOR DA FAZENDA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da Hasta Pública 

agendada para os dias 04/07/2018 - 1ª Praça, às 13h:30min, 2ª Praça 

09/07/2018, às 13h:30 min - 2ª Praça, que se realizará no Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11950 Nr: 851-27.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREITAS & CAMPOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA - ME, 

ERENEIDE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTÁVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2.356
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da Hasta Pública 

agendada para os dias 04/07/2018 - 1ª Praça, às 13h:30min, 2ª Praça 

09/07/2018, às 13h:30 min - 2ª Praça, que se realizará no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52767 Nr: 1336-75.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM OLIVEIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53236 Nr: 1790-55.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79157 Nr: 1866-74.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILHOMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA-EPP, EMERSON ARCANJO AQUINO, JOSIANA 

FONSECA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:8.927 - SC

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte embargante, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no valor de R$ 413,00, conforme r. 

sentença ref. 34. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87185 Nr: 19859-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE ABREU SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11.854/MT, THIAGO SILVA FERREIRA - OAB:, VICTOR 

VIDOTTI - OAB:11439-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5.736 - MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

740,49, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ref. 4. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 327,09, para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66761 Nr: 1742-28.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA DE JESUS SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,83, a que foi condenado nos termos da r. decisão de ref.46. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 416,00 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 143,83, para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71954 Nr: 12521-42.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ANTUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

747,49, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ref. 19. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 334,54, para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 
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o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61988 Nr: 92-43.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA DATA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Certifico e dou fé que, em cumprimento a decisão de ref. 61, faço expedir 

intimação ao exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca de petição de ref. 59 e requerer o que de direito em cumprimento 

ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78811 Nr: 1743-76.2016.811.0010

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usina Elétrica do Prata S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO ZANGRANDO PACHECO, NEUSA DE 

OLIVEIRA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE PAULA YAMASAKI - 

OAB:41313, RAFAEL MUNHOZ DE MELLO - OAB:25.700/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão de ref. 64 e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73001 Nr: 12827-11.2015.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCRM, CCSSR, SDSSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSM, AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O

 Processo nº. 12827-11.2015.811.0010.

Código. 73001

VISTOS ETC,

Acolho a cota ministerial de ref. 34.

1. Da revelia

Citados, os requeridos quedaram-se inertes (ref. 25).

Com efeito, DECETRO-LHES a revelia, sem, contudo, aplicar-lhe seus 

efeitos, por força do art. 344, inciso II, do Código de Processo Civil, 

porquanto, tratar-se de direito indisponível.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REVELIA. 

INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS PREVISTOS PELO ART. 319 DO CPC. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 320, INC. II, DA LEI ADJETIVA CIVIL. DIREITO 

INDISPONÍVEL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ACERCA DA 

ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE E DA INSUFICIÊNCIA DA 

PENSÃO PAGA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE 

DE SE PRESUMIR A MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 556405 SC 2010.055640-5, 

Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 24/08/2011, Câmara 

Especial Regional de Chapecó, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de 

São Miguel do Oeste)

Noutra banda, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

14/08/2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes para, querendo, apresentem o rol de testemunhas em 

até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do 

NCPC, com a observância do art. 450, do NCPC, sob pena de preclusão.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Jaciara/MT, 21 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101693 Nr: 6913-92.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONI FACCO DALL’OGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação (ref. 11) foi protocolada no prazo 

legal. Assim, faço expedir intimação a requerente, para querendo, no 

prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92717 Nr: 2705-65.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA IVONEIDE DE MORAIS SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCA XAVIER DOS 

SANTOS, ESPOLIO DE COSMO XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO V. 

DE MORAES - OAB:13582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os herdeiros devidamente citados e intimados (ref. 

24 e 36), se manifestaram no prazo legal (ref. 10 e 28). Certifico ainda 

que, nesta data, encaminho carta de intimação a Fazenda Pública Federal 

para cumprir a solicitação de ref. 31. Certifico mais que, faço expedir 

intimação a inventariante, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca das petições dos herdeiros e das Fazendas Públicas e requerer o 

que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107576 Nr: 9934-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DEGASPERY FIRMINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o requerido devidamente citado e intimado (ref. 20) 

não manifestou-se nos autos. Assim, faço expedir intimação ao 

requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o 

que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104366 Nr: 8363-70.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ELIZANGELA FREITAS DO NASCIMENTO, 

MFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação (ref. 11) foi protocolada no prazo 

legal. Assim, faço expedir intimação a requerente, para querendo, no 

prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107620 Nr: 9963-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINALDO LEVI LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR MARTINS LOCADORA DE VEICULOS 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o requerido devidamente citado e intimado (ref. 13) 

não manifestou-se nos autos. Assim, faço expedir intimação ao 

requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101431 Nr: 6805-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CRISTINA FACCO RIBEIRO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRIL, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:78293/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, transcorreu o prazo para os requeridos Lyvia Mara 

Campista Wanzer, Carlos Natanel Wanzeler e Ympactus Comercial 

LTDA-ME citados e intimados (ref. 10/11) manifestarem-se nos autos. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestrar-se acerca das cartas devolvidades (ref. 09) e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68235 Nr: 11281-18.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:MT0019172O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez)dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70218 Nr: 11934-20.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV, CSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96615 Nr: 4511-38.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 17 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86605 Nr: 5451-37.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS SONSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão de ref. 30 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70554 Nr: 12049-41.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROCHA RIBEIRO NETO-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do mandado de ref. 69 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101597 Nr: 6872-28.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BASILE CABRERA - 

OAB:291.834, ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - OAB:21825/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os embargos à monitória (ref. 20) foi protocolado 

no prazo legal. Assim, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104381 Nr: 8369-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDINAILDE MARQUES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação (ref. 11) foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 97182 Nr: 4746-05.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Teles dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação (ref. 17) foi procolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78873 Nr: 1763-67.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELINE SEBASTIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação interposto pelo requerido, 

foi protocolado no prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação 

a requerente, para querendo, no prazo legal, contrarrazoar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88825 Nr: 793-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAIR DE SOUZA PARRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 793-33.2017.811.0010

Código nº 88825

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BACENJUD para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias dos executados até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome dos executados, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, 

que será juntado aos autos.

Deverão os autos permanecer em Gabinete conforme estabelecido na 

CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 15 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92961 Nr: 2797-43.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Relojoaria Seiko Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/MT

 Processo nº 2797-43.2017.811.0010

Código nº 92961

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BACENJUD para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias dos executados até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome dos executados, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, 

que será juntado aos autos.

Deverão os autos permanecer em Gabinete conforme estabelecido na 

CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 15 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18497 Nr: 3157-95.2005.811.0010

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARTINS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOEL RUSSI, EMPRESA VIVA 

PUBLICIDADE, MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ALICIO PRATES FILHO, 

CANUTO DO NASCIMENTO, JOSÉ LUIZ ALVIN, JESUS CABRAL GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS FIGUEIREDO CARDOSO - 

OAB:4.186-B, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548/O, 

Gustavo Castro Garcia - OAB:13460-B, MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:11.464/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B, 

THAINÃ DE ARRUDA COUTO - OAB:15.408, VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033/MT, WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12.458

 Certifico e dou fé que, os recurso de apelação dos requeridos Max, 

Alicio, Canuto, Jesus e Viva Publicidade foram protocolados dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da parte autora 

para contrarrazoar as apelações. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25052 Nr: 1390-17.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação de fls. 192/200 foi 

protocolado dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a 

intimação da parte autora para contrarrazoar a apelação. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57664 Nr: 1859-53.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARDEVANIO OLIVEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 
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Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de penhora 

e avaliação. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 25 de junho de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 115326 Nr: 3511-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/MT

 Vistos.

Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de FABIANO VINISKI BENTO, com incurso no artigo 217-A, c/c artigo 71, 

parágrafo único, ambos do Código Penal.

 Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A 

DENÚNCIA em todos os seus termos e para todos os efeitos.

Cite-se o réu para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias (art. 396 do CPP).

Consigne-se no mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).

Deverá o réu ser indagado se tem condições de constituir advogado nos 

autos, ou se pretende a nomeação de advogado dativo. Deve ser 

advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no prazo legal, será 

nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica desde já 

nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca quando o acusado 

afirmar não possuir condições para contratar um advogado e/ou quando 

deixar transcorrer o prazo legal sem se manifestar.

Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para análise das 

circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para designação de 

audiência de instrução (art. 399 do CPP).

Antes, porém, atenda-se integralmente o requerido na cota ministerial.

Outrossim, verifico que o representante do Ministério Público representou 

pela conversão da prisão temporária do acusado FABIANO VINISKI BENTO 

em prisão preventiva.

 Decido.

Pois bem! A prisão preventiva é medida acautelatória que somente se 

revela possível em casos de extremada necessidade, pois a regra sempre 

deve ser a liberdade do indiciado enquanto não condenado 

definitivamente.

Realmente, no caso em tela, a prisão preventiva deve ser decretada, 

conforme art. 311 do CPP, posto que presentes os pressupostos da parte 

final do art. 312 do mesmo Codex, assim como os requisitos insculpidos na 

primeira parte do mesmo dispositivo legal. Isso se tratando de crime doloso 

punido com reclusão, que é o caso dos autos (313, inciso I, do CPP), crime 

de estupro.

No presente caso, após análise dos autos, bem como os termos de 

declarações e depoimentos colhidos, entendo que se encontram 

presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão 

preventiva.

Consta nos autos, que aproveitando-se da confiança e contato que 

possuía com a família das vítimas, o acusado praticou o crime de estupro 

de vulnerável em face de 02 (duas) crianças de tenras idades (apenas 09 

anos), sendo certo que esse tipo penal costuma de sequelas 

imensuráveis nas vítimas.

 A prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de 

maneira ampla nos autos, através do inquérito policial, especificamente no 

estudo psicossocial realizado com as vítimas.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva 

sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, 

trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:

“HABEAS CORPUS - ART. 157, § 2º, INC. I E II DO CÓDIGO PENAL - 

PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE 

FAZEM PRESENTES - PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS 

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 

PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - DECRETAÇÃO DA MEDIDA 

CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM 

DENEGADA. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a 

manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em 

face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, 

retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua 

segregação para a garantia da ordem pública. Presente nos autos, a 

materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios 

suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em 

inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, 

dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real 

necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional”. 

(PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. HABEAS CORPUS Nº 81453/2011 - 

CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA. Rel. Des. Rui 

Ramos Ribeiro. Julg. 20/09/2011).

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO – PREVENTIVA DECRETADA - 

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE - REQUISITOS 

DO ART. 312 DO CPP - CONFIGURAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - PREDICADOS 

PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. 

Não implica constrangimento ilegal, passível de reparação por Habeas 

Corpus, o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, se 

devidamente fundamentado, isto é, com a indicação objetiva da 

necessidade da medida constritiva, quando comprovada a existência do 

crime e constatados os indícios suficientes da autoria. A existência de 

predicados favoráveis à Paciente não tem força suficiente para afastar a 

conveniência da custódia”. (TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. HABEAS 

CORPUS Nº 3283/2011 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CÁCERES. 

Rel. Des. José Jurandir de Lima. Julg. 09/02/2011).

“HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - 

ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA DECISÃO QUE 

DECRETOU PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA 

PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA - FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES PARA SUPOSTOS 

COMPARSAS DENTRO DO PRESÍDIO - PRESSUPOSTOS PESSOAIS 

FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A CUSTÓRIA CAUTELAR - ORDEM 

DENEGADA. Presentes indícios veementes de autoria e provada a 

materialidade do delito, inclusive, com provas (interceptação telefônica) 

que denotam o comércio e negociação de drogas dentro do Presídio, 

encontra-se plenamente justificada na garantia da ordem pública, tendo em 

vista a possibilidade de recidiva e ainda, pelo fato de o paciente 

supostamente integrar organização criminosa. A existência de 

circunstâncias de caráter pessoal favoráveis, tais como primariedade, 

residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação da custódia 

cautelar, desde que evidenciados, como na hipótese, os pressupostos 

autorizadores da medida”. (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. HABEAS 

CORPUS Nº 48602/2011 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE GUARANTÃ 

DO NORTE. Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro. Julg. 28/06/2011).

No presente caso, restam evidente os motivos para a decretação da 

prisão do representado, notadamente para garantia da ordem pública, 

tendo em vista a gravidade da infração penal.

 No que se refere ao conceito de ordem pública cito trecho da exposição 

do insigne Ministro Gilmar Mendes quando do julgamento do HC n° 

88.537-3 BA – DJ 16.06.2006:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da 

ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, 

a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de 

impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas.

Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a 

garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos 

tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública 
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“pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por 

fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda 

vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública 

apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa 

objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo 

penal, 4ª ed, rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão 

por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o 

acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a 

prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o 

resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa 

de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, 

impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio 

Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 302).

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem 

pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a 

custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de 

impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...).

 Deve ainda ser ressaltado que o fato do réu, eventualmente, possuir bons 

antecedentes, residência fixa, profissão definida e ser primário, não inibe, 

por si só, a decretação de sua prisão preventiva, vez que demonstrada 

inequivocamente a sua necessidade.

Para tanto, transcrevo os ensinamentos doutrinários de Júlio Fabbrini 

Mirabete (Processo Penal, editora Atlas, 8ª edição, pág. 387): “Desde que 

a prisão preventiva se revele necessária, na conformidade do artigo 312, 

não elidem a decretação da prisão preventiva as circunstâncias de ser o 

acusado primário e de bons antecedentes, de ter residência fixa e 

profissão definida, de ter instrução superior, ser industrial, ter família, etc.”

Assim também é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Por si 

sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva os fatos de o réu 

ser primário e de bons antecedentes e possuir domicílio certo, desde que 

demonstrada à necessidade da custódia” (STF – RHC – Rel. Néri da 

Silveira – RTJ 123/481).

Cumpre salientar que descabem, no caso em mesa, quaisquer outras 

medidas previstas no art. 319 do CPP, pois nenhuma delas teria eficácia 

sobre a situação dos autos.

O modo como delito foi praticado revela a necessidade da prisão, bem 

como demonstra que o acusado, no momento, não possui condições, de 

manter convívio em sociedade.

Ora, em análise pormenorizada dos fatos, conclui-se que a segregação 

cautelar, fundada na garantia da ordem pública é medida legal e acurada 

no caso em questão.

“A prisão preventiva é justificada quando há reiteração da prática 

criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento 

delituoso demonstram que a ordem pública está em perigo.” (TJSP, HC 

348.114-3, Santa Rita do Passa Quatro, 4ª C., rel. Hélio de Freitas, 

29.05.2001, v. u., JUBI 60/01).

Tais fatos estão a reclamar providência do Estado suficiente para 

salvaguardar os seus interesses maiores, que é a paz social ou a ordem 

pública, onde a “status libertatis” termina por ceder ante o interesse maior 

da coletividade, justamente o caso em tela.

 De acrescentar que o delito praticado pelo acusado, mostra-se grave o 

suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado. 

Assim, imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e 

a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se dará com seu claustro 

provisório.

 Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 

319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas 

e proporcionais para inibir a conduta do acusado, bem como que o mesmo 

não reúne qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória 

domiciliar prevista no artigo 318 do CPP.

 Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de 

Processo Penal, em garantia da ordem pública e segurança da futura 

aplicação da lei penal, acolho o pedido formulado do representante do 

Ministério Público, assim DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FABIANO 

VINISKI BENTO.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se o investigado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILZA LIVANY VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

JUSCIMAR DIAS VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/07/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000118-19.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 21 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-45.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811/O-O (ADVOGADO)

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 13832202 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 13832202 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TETSUO OTSUKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT0005461A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de id n. 13831903 fora interposta no 

prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 dias para 

apresentar impugnação a contestação de id n. 13831903, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI CANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONICE RITA LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 
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das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001064-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001064-25.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ISABEL FERREIRA BARCELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Certifique-se da 

apresentação e retenção das competentes certidões de crédito na 

Secretaria. 2. O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Assim, para a efetiva 

realização do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados 

no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. 3. 

Após o retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, 

expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser 

instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento 

supracitado. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL SEMENTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000176-56.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NORTE SUL SEMENTES LTDA - 

EPP EXECUTADO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA Vistos. 

Mantenho a decisão anterior por seus próprios fundamentos. Inadmissível 

a suspensão do feito por um ano no procedimento sumaríssimo. Aliás, não 

há arquivo provisório no Juizado Especial como acredita o postulante, 

diferentemente da justiça comum. Contudo, pela primazia à conciliação 

entre as partes, faculto novo prazo de 05 (cinco) dias para o reclamante 

apresentar referido acordo para homologação ou requerer o que entender 

cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção por 

abandono de causa. Intime-se pessoalmente a parte reclamante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO OLIVEIRA BARATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001107-59.2017.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: JULIANO OLIVEIRA BARATTO Vistos. Intime-se a 

reclamante a justificar o documento id. 13794133, se manifesta 

desistência da ação ante a renegociação da dívida ou requer 

homologação de acordo, medida que demandaria concordância da parte 

adversa, requerendo ainda o que entender cabível para prosseguimento 

do feito, tudo no prazo de 10 (dez) dias e sob pena de extinção da ação 

por desistência. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ROVERSI VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000204-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CREUZA ROVERSI VILELA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo os recursos no efeito devolutivo, a teor do que dispõe 

o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECLAMANTE/RECORRENTE, Creuza Roversi, de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação dos recursos interpostos. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELI SANTOS SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000222-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CRISTIELI SANTOS 

SEBASTIAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000261-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ADRIANA DE ALMEIDA 

GOMES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante 

a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY FAUSTINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000220-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEURACY FAUSTINO DE 

MORAES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001149-11.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VANESSA CRISTINA ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da 

parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001150-93.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VANESSA CRISTINA ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da 

parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PEGO PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001099-82.2017.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: VANESSA PEGO PAIVA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ROSA DE AQUINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000959-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ADAO ROSA DE AQUINO - ME 

REQUERIDO: JBS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.R.S.SILVA - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000647-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: PAULO PINTO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., P.R.S.SILVA - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO 

o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório 

Extrajudicial, conforme requerido. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000671-66.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALINE MARTINS ROCHA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERICK DELFINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000675-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TULLYO REGIS DAVID DOS 

SANTOS REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000723-62.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: LUCIENE RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000317-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE RODRIGUES DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000317-41.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDETE RODRIGUES DUARTE Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. As partes noticiam a realização de acordo, requerendo sua 

homologação e a suspensão do processo pelo prazo previsto para 

cumprimento. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Indefiro, entretanto, o pleito de 

sobrestamento da ação para cumprimento da obrigação, vez que impróprio 

ao rito deste Juizado especial e aos princípios que o regem. No caso de 

descumprimento, poderá a parte interessada utilizar a via adequada. 

Sejam canceladas audiências porventura designadas nos autos. Dê-se 

baixa em eventuais gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATYCILENE DAMASCENO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000684-02.2017.8.11.0010. REQUERENTE: KATYCILENE DAMASCENO 

DE MATOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000634-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000634-73.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ITAMAR LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do 

Provimento n,º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas 

nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase 

de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000296-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000296-02.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n,º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001047-86.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VERONICE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n,º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALEXANDRE RICO MARRAFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000769-85.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRE ALEXANDRE RICO 

MARRAFON REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. ANDRE ALEXANDRE RICO 

MARRAFON ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Em síntese, alegou que é cliente da promovida há 13 anos 

referente a linha de celular (66)99986-7871, conforme fatura indicada na 

ID 9482651, mas verificou que sua linha de celular foi cedida para outro 

titular sem sua autorização na data de 30/06/2017 (ID 9482645), o 

promovente buscou resolver o problema com a promovida, fez Boletim de 

Ocorrência (ID 9482639), mas a promovida não teria solucionado a falha 

no serviço e assim o promovente foi atrás do novo titular que estava com 

sua linha e este teria feito o termo de transferência para o promovente 

(titular originário da linha), conforme ID 9482634. Ao final, postulou a 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 10377770. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 10371673 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 10396437. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha no 

fornecimento dos serviços da parte promovida, a excludente de 

culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 
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ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Falha na prestação de serviço. Ato 

ilícito. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço 

têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se 

extrai da redação do artigo 22 do CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Desta forma, quando o prestador executa o serviço contratado de forma 

ineficiente, descumpri com o objeto pactuado e comete conduta ilícita. 

Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO 

TERMINATIVA MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - 

DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM CELULAR S/A. 

AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 1 - A essencialidade do serviço de 

telefonia móvel, nos termos do caput e do parágrafo único, do art. 22 do 

CDC, deve ser prestado adequadamente, eficientemente, de maneira 

segura e contínua. Se descumprir essas determinações, a concessionária 

de serviço público será compelida a cumpri-las e reparar os danos 

causados, conforme firme entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - 

O dano moral ocorreu em virtude de não poder contar com o uso dos 

serviços de telefonia móvel entre os dias 30/12/2014 e 02/01/2015 por 

falha da operadora ré, justamente no período de réveillon.3 - O valor 

fixado a título de indenização por dano moral (R$ 1.500,00) alcança os 

vieses compensatório e desestimulatório, bem como respeita os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento 

sem causa.4 - Os juros moratórios incidem a partir da data de citação nos 

casos de responsabilidade contratual.5 - Negar provimento. (TJ-PE - AGV: 

3899296 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data 

de Publicação: 16/09/2015) Quanto ao contrato de prestação de serviço 

de fornecimento de telefonia móvel, celebrado entre as partes, observa-se 

que o serviço foi contratado referente a linha de telefone móvel 

(66)99986-7871 conforme a fatura acostada em nome da parte 

promovente na ID 9482651 e logo verifica-se a falha no serviço alterando 

a titularidade da linha para um terceiro na fatura acostada na ID 9482645, 

sem autorização do promovente. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi colacionado na defesa pela parte 

promovida apenas telas de sistemas (ID 10377770, fl. /4), as quais não 

têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas que 

justificasse a alteração de titularidade da linha em questão, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

5.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida 

pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000058-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RONALDO PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. RONALDO PEREIRA DE LIMA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. 

Em síntese, alegou que não possui relação contratual com a parte 

promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 13099582. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância 

de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13326415 e 

impugnação à contestação apresentada na ID 13327875. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral e litigância de má-fé. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 6.840,34, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório, nota-se que a empresa promovida encartou nos 

autos somente a declaração de cessão de crédito realizada pelo Banco do 

Brasil para a parte promovida juntada na ID 13099589, não apresentou 
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documentos que comprove a constituição do débito da parte promovente. 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entende-se como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência dos débitos de R$ 6.840,34 (seis mil, oitocentos e quarenta 

reais e trinta e quatro centavos); b) condenar a parte promovida pagar a 

parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte promovida 

no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00; d) 

indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000408-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CLEITON DE OLIVEIRA BACA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. CLEITON DE OLIVEIRA BACA ajuizou 

ação indenizatória em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, 

alegou que não possui vínculo contratual com a parte promovida, assim 

desconhece o débito que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 13330106. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13322633 e apresentou impugnação à 

contestação na ID 13345550. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 196,70, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos pela parte promovida apenas telas de sistemas e faturas (ID 

13330161, fl. 12/13, ID 13330124), aos quais não têm o condão probatório, 

pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 
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esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

12255279), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 196,70 (cento e noventa e seis reais e setenta centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 3079-33.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Ricieri Vendrametto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 3079-33.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Ricieri Vendrametto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc.

Em análise do Sistema Apolo afere-se que a Defensoria Pública patrocina 

diversos processos em face de E. G. dos Santos, acolho o pedido de fls. 

72 e nomeio como curador especial a Dra Marcia de Campos Luna, cujos 

honorários arbitro em 05 (cinco) URH’S a serem pagos pelo Estado de 

Mato Grosso, mediante expedição de certidão de cobrança a requerimento 

do interessado.

Em continuação, designo o dia 04/09/2018 às 16:00 horas para colheita do 

depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91398 Nr: 2353-83.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 Vistos etc.

O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.

 Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.
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 No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em 

especial: (I) natureza e objeto discutidos; (II) contratação de advogado 

particular, dispensando a atuação da Defensoria.

Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerida 

deverá, em 10 (dez) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício:

 a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

 b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

 c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

 d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal.

Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de extinção do pleito reconvencional, sem nova 

intimação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57273 Nr: 3512-37.2012.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Xavier dos Santos - ME, Edilson Xavier dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:OABMT16308-A

 Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, a respeito da folha 

275, para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 3079-33.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Ricieri Vendrametto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Proceder a intimação da Dra. Marcia de Campos Luna, cujos honorários 

arbitro em 05 (cinco) URH’S a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

nomeada como curadora especial, nos termos da decisão de fls. 73, 

manifestando seu interesse no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41928 Nr: 2360-85.2011.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida do Nascimento dos Santos, Noely Aparecida 

Honório, Rosely Tuty Honório Morás, Rosimeire Cristina Honorio, Flavio 

Jose Honorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Honório Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Soares - OAB:11.875, 

Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do Dr. Roney Sandro Cunha OAB/MT 5030, para 

fornecer o endereço atualizado dos herdeiros, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 133 Nr: 40-87.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Cesar Bucci, Yvone Martins de 

Camargo e Bucci, João Alberto Conte, Consal- Industria e Comércio de Sal 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A-MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3.063/A, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, vera - OAB:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seus advogados, acerca do 

desarquivamento do presente feito, estando disponível na secretaria da 

Primeira Vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43075 Nr: 187-54.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Vilmar Bess

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação de folhas 118/124, eis 

que o advogado intimado por DJE nº 10252, publicado em 10/05/2018, 

protocolou o presente recurso tempestivamente. Ante o exposto, 

impulsiono o feito à parte requerente, na pessoa de sua advogada, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 2518 Nr: 4328-29.2006.811.0018

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Agropecuária Agrossan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Kistner, Celso Azoia, Getulio 

Vilela de Figueiredo, Marly Cardoso da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Silvio Luiz 

de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte interessada para depósito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento de mandado afim de intimação do 

Perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88765 Nr: 1097-08.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Borges da Luz, Carlos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renildo Braz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Intimar o patrono do autor, da juntada da contestação. Ref:51

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58895 Nr: 1404-98.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matias Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Praxedes de Freitas
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Sentença de folha 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36883 Nr: 1051-63.2010.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina Batista de Araujo, Pedro Rodolfo Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaldo Antonio de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono das partes acerca da sentença de fls. 66/verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88765 Nr: 1097-08.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Borges da Luz, Carlos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renildo Braz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Assim sendo, e com fundamento no que consta dos autos, DEFIRO A 

LIMINAR requerida, expedindo-se mandado para proteger os autores da 

violência iminente, a fim de que sejam mantidos na Posse do imóvel 

descrito na inicial.Expeça-se mandado proibitório ao requerido ficando 

desde já cominada a pena de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia para o 

caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo de adoção de outras 

medidas.Cite-se e intime-se o requerido para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, artigo 335 do Código de 

Processo Civil, contados da intimação desta decisão, tudo na forma do 

parágrafo único do artigo 564 do Código de Processo Civil. Intimem-se os 

requerentes, na pessoa do advogado.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88765 Nr: 1097-08.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Borges da Luz, Carlos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renildo Braz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 562, caput, segunda parte, do Código de Processo 

Civil, entendo necessária a realização de audiência de justificação prévia, 

que designo para o dia 17 de maio de 2017, às 14hrs00min.

Citem-se e intimem-se os requeridos para que compareçam na audiência 

acompanhados de advogado.

Intime-se o requerente para que compareça acompanhado de suas 

testemunhas, que deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação.

Deverão ser identificadas e citadas pelo oficial de justiça eventuais 

pessoas que estejam ocupando a área em litígio, além das que foram 

qualificadas na inicial.

Contar-se-á o prazo para contestar a partir da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC).

Determino que se realize imediatamente uma constatação da área em 

litígio, a ser feita por dois oficiais de justiça, lavrando-se auto 

circunstanciado, nele tudo quanto for útil ao deslinde da causa, bem como 

para identificar as pessoas que se encontram na mencionada área (para 

fins de citação) e adverti-las para não alterar o estado do imóvel objeto da 

presente ação.

 Cientifiquem-se os oficiais de justiça.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 3079-33.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Ricieri Vendrametto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir justificando a sua necessidade em 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56292 Nr: 2526-83.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Nascimento de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em razão do autor não ter se desincumbido de comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito como preleciona o art. 373, inciso I do CPC, hei 

por bem julgar IMPROCEDENTE esta demanda e extinguir o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Havendo 

nomeação do Dr. Fernando do N. Melo como advogado para o ingresso da 

demanda, arbitro seus honorários advocatícios em 03 (três) URH’S que 

deverão ser cobrados do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de 

Defensoria Pública, expedindo-se certidão para cobrança a requerimento 

do interessado.Incabível honorários advocatícios à Defensoria Pública, eis 

que atuou como curadora especial face a citação por edital do 

requerido.Sem custas face a gratuidade judiciária deferida. P.R.I Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31930 Nr: 387-66.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios do estatuto do idoso ao requerente ante a 

comprovação do requisito etário. Contudo, indefiro o credenciamento dos 

colaboradores indicados para fazer carga dos autos (fls. 137, verso), 

face não serem estagiários de direito e estarem em descompasso com a 

CNGC/MT. Outrossim, aguarde-se a decisão dos autos em apenso, face a 

suspensão ali determinada em suas folhas 57.

Anote-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62057 Nr: 4686-47.2013.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augustinho de Col, Eliziane Marta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Lucidório Minotto, Valdir Vassoler, 

Florizete dos Santos Minotto, Elias Dias Pereira, A.S. Agropecuária e 

Participações Ltda, Alfredo Soubihe Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, 

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - OAB:19378A, Patricia Quessada 

Milan - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Caceres Pessini - 

OAB:126873, Michele Caroline Brustolin - OAB:19.378-A/MT, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thiago Henrique dos Santos 

Minotto - OAB:347114

 Procedera a intimação da parte autora acerca da juntada de fls. 398/404, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43182 Nr: 294-98.2012.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Mara Rodrigues, Heitor Pereira de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aparecido de Aguiar - 

OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da certidão do oficial de justiça de fls 67, para 

requerer o que direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55082 Nr: 1276-15.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Valdemir João Marafon Rep. por Nelsi 

Marafon, Nelsi Marafon, Nilso Luiz Marafon, Paulinho Pedro Marafon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloysio Claudino Klein, Elio Luis Klein, Orides 

Antonio Klein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo sem o requerido contestar a presente ação, 

eis que citado pessoalmente no balcão desta secretaria, deixou 

transcorrer o prazo sem nada requerer. Ante o exposto, impulsiono os 

presentes autos ao DJE para proceder a intimação do autor, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63282 Nr: 716-05.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lerisia Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que os autos foram remetidos com Vista à Procuradoria 

Municipal em 02/03/2017, contudo, retornaram sem qualquer manifestação. 

Ressalto que essas informações foram extraídas analisando as 

movimentações do sistema apolo, eis que a procuradoria deixou de lançar 

o carimbo de recebimento dos autos na respectiva data. Ante o exposto, 

impulsiono os presentes autos ao DJE para intimar a parte autora com o 

fim de requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64915 Nr: 2186-71.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento ao despacho de fls 95, que os autos foram 

remetidos com Vista à Procuradoria Municipal em 17/04/2017, contudo, 

retornaram sem qualquer manifestação. Ressalto que essas informações 

foram extraídas analisando as movimentações do sistema apolo, eis que a 

procuradoria deixou de lançar o carimbo de recebimento dos autos na 

respectiva data, e ainda, a juntada dos documentos mencionados na 

decisão, são imprescindíveis para o prosseguimento do feito. Ante o 

exposto, impulsiono os presentes autos ao DJE para intimar a parte autora 

com o fim de requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64900 Nr: 2171-05.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Leite Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento ao despacho de fls 107, que os autos foram 

remetidos com Vista à Procuradoria Municipal em 02/03/2017, contudo, 

retornaram sem qualquer manifestação. Ressalto que essas informações 

foram extraídas analisando as movimentações do sistema apolo, eis que a 

procuradoria deixou de lançar o carimbo de recebimento dos autos na 

respectiva data, e ainda, a juntada dos documentos mencionados na 

decisão, são imprescindíveis para prosseguimento do feito. Ante o 

exposto, impulsiono os presentes autos ao DJE para intimar a parte autora 

com o fim de requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71788 Nr: 2119-72.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Carlin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fl. 49.

Suspendo o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o decurso 

do lapso temporal, abra-se vista a parte requerente pelo prazo de 05 

(cinco) dias para se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74092 Nr: 3224-84.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Paulo Linck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

A parte requerente interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 
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efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

Considerando que mesmo intimada para apresentar as contrarrazões, a 

parte requerida quedou-se inerte, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste 

Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 112326 Nr: 4000-79.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Arthur Rospide Accioly

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Industria e Agropecuária do norte S/A 

Cian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc.

Analisando a presente missiva observo que a mesma veio com o 

comprovante de recolhimento da taxa/custa processual ilegível, sem 

recolher diligência do Sr. Oficial de Justiça e desacompanhada de 

instrumento de mandato conferido ao advogado, sendo certo que os 

requisitos previstos no CPC/2015 não foram atendidos. Certo é, portanto, 

que apesar do prazo de cumprimento não é prudente que este magistrado 

delibere nos autos sem os documentos essenciais para o efetivo 

cumprimento da ordem deprecada.

 Ante o exposto, oficie-se ao juízo deprecante solicitando a 

complementação da carta precatória no prazo de 30 (trinta) dias. Não 

havendo resposta, nos termos do art. 267 do CPC/2015, determino desde 

já a sua devolução.

Sirva-se como ofício.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 112417 Nr: 4052-75.2018.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jones de Jesus Pilocelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de pedido de alvará judicial para realização de evento 

denominado “1º Baile Crioulo”.

Em decisão de f. 14, determinou-se que a parte autora recolhesse as 

custas e taxas processuais, e que complementasse a exordial com os 

documentos imprescindíveis elencados na Portaria n.002/2018, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Transcorrido em muito o prazo estipulado, até a presente data não veio 

aos autos comprovante de pagamento de custas e os documentos 

necessários, como por exemplo, envio de Ofício as Polícias Militar e Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Havendo inércia da parte em promover a diligência, correto é o 

indeferimento da ação, com a consequente extinção da demanda sem 

análise do mérito.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76775 Nr: 607-20.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scania Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria José Moraes de Paula 

e Silva - OAB:123.405/SP

 Intimação do patrono da parte requerida para apresentar contrarrazões 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70578 Nr: 1551-56.2015.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Cristiano Avelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 3456-04.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Augusto Pelegrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 DESPACHO

Considerando que este Magistrado estará afastado de suas funções entre 

os dias 27.03 à 07.04 de 2017, afastamento este devidamente deferido 

pelo e. Tribunal de Justiça REMARCO a audiência aprazada para 

realizar-se no dia 24.05.2017 às 15h30min.

Intimem-se as partes e se necessário, as testemunhas.

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010105-77.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVERTON APARECIDO GOSSLER LIMA (EXECUTADO)

 

Considerando a insuficiência de saldo bloqueado, promovo a INTIMAÇÃO 

do exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 15 
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(quinze) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010043-03.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GRANDE APARECIDO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA PROCESSO N. 8010043-03.2012.811.0018 POLO 

ATIVO: LOJA SOBERANA POLO PASSIVO: CINTIA DA SILVA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se no evento n. 66 que a promovente foi intimada para 

dar prosseguimento ao feito, mantendo-se inerte. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Juara MT, 29 de maio de 2017. FABRICIO TSUJI ISHIKI 

Juiz Leigo mat. 31010

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-96.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

ARCO IRIS LED COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Audiência conciliação redesignada para 25/07/2018 16:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010290-81.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J SCHMITZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITMANN E BEZERRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Cert idão Processo: 

8010290-81.2012.8.11.0018; Valor causa: R$ 11.701,43; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO TRABALHO]; Considerando o lapso de tempo entre a r. decisão 

e a presente data, promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cálculo atualizado, para posterior 

prosseguimento do feito. JUARA, 25 de junho de 2018 MARCOS YOSHIO 

MAEDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010357-46.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINO SANT ANA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON LEITE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE VILMAR LEITE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARASSA OAB - MT0004223A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para atualizar o débito com a 

inclusão da multa prevista no art. 523, §1º do novo CPC.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71705 Nr: 2086-82.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para se manifestar acerca 

do cálculo de pena de fls. 271.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70646 Nr: 1593-08.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir De Nardi Segatti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos etc. considerando que o interrogatório é meio preponderante de 

defesa e tendo a defesa pugnado pela desistência, defiro o pedido e 

determino a intimação das partes para apresentação de memoriais finais. 

Após, façam-me os autos conclusos para prolação de sentença

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 3456-04.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Augusto Pelegrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Promovo a intimação do advogado do réu para apresentar memoriais, no 

prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60137 Nr: 2709-20.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Félix Rozeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu FRANCISCO FÉLIX 

ROZENO nas penas do art. 306, § 1º, inciso II, c/c artigo 303, parágrafo 

único, c/c inciso I do Parágrafo único do art. 302, todos do Código de 

Trânsito Brasileiro, cuja pena, passo a dosar. [...].Considerando que o réu 

foi condenado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção (art. 44, § 2 do 

Código Penal), ser-lhe-á aplicada, em substituição à pena privativa de 

liberdade, duas penas restritivas de direitos, cujas condições deverão ser 

estabelecidas pelo juízo das execuções;Verifica-se que o autor fora 

condenado por dirigir embriagado. Assim, fica proibido o autor de obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante o 

cumprimento de sua pena a contar da data do trânsito em julgado da 

sentença.Assim, condeno o réu Francisco Félix Rozeno a pena de 1 (um) 

ano e 8 (oito) meses de detenção, no regime aberto (art. 33 do Código 
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Penal, §2º, c), e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do 

salário mínimo vigente na época dos fatos. Após o trânsito em julgado, 

intime-se o réu para entregar em 48 horas, à autoridade judiciária a 

permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se houver (art. 293, § 1º, 

do CTB).Considerando que nos autos não existem elementos suficientes 

para aferir prejuízos sofridos pelas vítimas, deixo de fixar valores mínimos 

para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 

387, IV do CPP.O réu poderá apelar em liberdade, em face da dimensão da 

pena aplicada em virtude da substituição e com relação ao regime inicial de 

cumprimento (aberto).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 41150 Nr: 1589-10.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José de Oliveira, Oeliton Garcia 

Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleyson Paglioco da Cruz - 

OAB:12783/MT

 Vistos etc,

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Poconé/MT, para que 

aquele r. Juízo designe audiência para oitiva da vítima Laura Andreia 

Martins Moraes, no endereço informado pelo Parquet.

Após a devolução da missiva devidamente cumprida, determino a 

intimação das partes para que manifestem interesse na oitiva da 

testemunha Rogério Freire, tendo interesse que informem seu endereço.

Ciência ao Ministério Público e a defesa dos acusados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 34766 Nr: 2324-14.2009.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Reolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 Ante o exposto, declaro por sentença extinta a punibilidade de Altair 

Reolon, em face do reconhecimento da prescrição retroativa em relação 

ao crime descrito na inicial em razão da prescrição da pretensão punitiva, 

nos termos do art. 107, IV do Código Penal Brasileiro, afastando, por 

conseguinte, todos os efeitos da sentença condenatória.Com relação ao 

recurso interposto pela defesa verifico a perda do objeto em razão da 

decretação da extinção da punibilidade do acusado.Atente-se o senhor 

gestor às seguintes providências:Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário 

providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de 

Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito federal, e 

à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com 

certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações:IV) trânsito 

em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da condenação ou da 

absolvição;Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.Art. 1.455 – Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, até o dia 15 

(quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças condenatórias 

definitivas, e, com a maior brevidade possível, comunicar-se-á também a 

irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. 

P.R.I.Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000095-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BARBOSA (REQUERIDO)

 

Intimar a Advogada da parte autora, bem como a Sra. IVONETE BARBOSA 

para, juntos, comparecerem em secretaria para a assinatura e retirada do 

Termo de Curatela Definitiva, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1001146-11.2017.811.0025 

REQUERENTE: G. D. S. C. REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. De proêmio indefiro o 

pedido do autor de cancelamento da audiência conciliatória, eis que o novo 

regramento expresso no artigo 334 do CPC consigna que a audiência de 

conciliação é obrigatória, podendo ela ser dispensada quando todas as 

partes envolvidas no processo manifestem desinteresse na composição 

consensual. Assim, não havendo, por ora, manifestação expressa da 

parte requerida neste sentido, permanece inalterada a designação da 

solenidade com as advertências constantes da decisão de ID. 10028487. 

Por fim, regularize-se a classe processual do presente feito. Intimem-se. 

Às providências. Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001217-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001217-13.2017.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA] EXEQUENTE: GILMAR DA CRUZ E SOUSA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Cuida-se de ação de execução de 

honorários advocatícios proposta por Gilmar da Cruz e Souza em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento de 

créditos advindos do exercício do múnus processual decorrente de sua 

nomeação como advogado dativo em ações em trâmite neste Foro. 

Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas 

processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumprida a determinação anterior, tratando-se de ação de 

execução por quantia certa com base em título judicial contra a Fazenda 

Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, cite-se a Fazenda Pública 

para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam oferecidos os 

embargos, no prazo legal, expedir-se-á precatório ou requisição de 

pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal (CPC/2015, art. 910, §1º). Às providências. 

Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000466-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. T. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. T. A. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as Advogadas da parte autora, bem como o Sra. Socorro Cristina 

Torres Araujo de Oliveira para, juntos, comparecerem em secretaria para 

a assinatura e retirada do Termo, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000584-65.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. M. C. R. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

B. S. R. (HERDEIRO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o Advogado da parte autora, bem como o Sr. Marcos Dhiogo 

Ramos para, juntos, comparecerem em secretaria para a assinatura e 

retirada do Termo de Compromisso, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000729-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000729-24.2018.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA] EXEQUENTE: GILMAR DA CRUZ E SOUSA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Cuida-se de ação de execução de 

honorários advocatícios proposta por Gilmar da Cruz e Souza em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento de 

créditos advindos do exercício do múnus processual decorrente de sua 

nomeação como advogado dativo em ações em trâmite neste Foro. 

Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas 

processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumprida a determinação anterior, tratando-se de ação de 

execução por quantia certa com base em título judicial contra a Fazenda 

Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, cite-se a Fazenda Pública 

para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam oferecidos os 

embargos, no prazo legal, expedir-se-á precatório ou requisição de 

pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal (CPC/2015, art. 910, §1º). Às providências. 

Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000821-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANE BATISTA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000821-02.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: VERIDIANE BATISTA DOS SANTOS VISTOS. 

Cuida-se de ação monitória fundamentada em contrato de prestação de 

serviços educacionais sem força executiva. Em sede preambular, pleiteou 

o exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, 

em síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 
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98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA BARBOZA DOS SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

J. A. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

JEFERSON ALBERT ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000823-69.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: J. A. ARAUJO & CIA 

LTDA - EPP, JEFERSON ALBERT ARAUJO, CASSIA BARBOZA DOS 

SANTOS ARAUJO VISTOS. Prefacialmente, intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 

15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprida a 

determinação anterior, da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000835-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA OAB - RO3046 

(ADVOGADO)

JEVERSON LEANDRO COSTA OAB - RO3134 (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB - RO5836 (ADVOGADO)

KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA OAB - RO3551 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI APARECIDA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000835-83.2018.8.11.0025 POSTO 

DE MOLAS NOMA LTDA - EPP REQUERIDO IVANI APARECIDA BATISTA 

CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Preenchidos os requisitos do artigo 260 

do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Intimação 

do devedor; Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício, no que couber. Após o cabal cumprimento do ato 

deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Às providências. Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000659-07.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR MARQUES LEONEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000659-07.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ITAMAR MARQUES LEONEL BUSCA E APREENSÃO VISTOS. Ação de 

Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco S/A em face de Itamar 

Marques Leonel, com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido estes 

requisitos. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência por parte do requerido. Por 

outro lado, há receio de que o requerente sofra danos ocasionados pelo 

uso inadequado do bem ou ainda o seu desaparecimento, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e moderação. 

Entretanto, em relação ao requerimento de diligências a serem promovidas 

por este juízo, especificamente em relação à comunicação do DETRAN e 

SEFAZ quanto a eventual consolidação da propriedade do veículo, indefiro 

o requerimento formulado, haja vista ser de responsabilidade do alienante 

tal providência. Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Após o decurso 

do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito 

competente, a fim de que se proceda a novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Cite a 

devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á 

decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser apresentada ainda que 

a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseje restituição, tudo nos ditames do §4º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tapurah/MT, 18 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119604 Nr: 1144-92.2016.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO, ELTON 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Portanto, não há nada a ser sanado na decisão objurgada quanto à prova 

do comodato ou a possibilidade ou não de arguir exceção de domínio em 

ação possessória, exatamente porque o litígio, mal ou bem, foi decidido em 

seu mérito e se a parte discorda do resultado a que chegou o juízo no 

édito sentencial deve usar os recursos processuais adequados a ostentar 

seu inconformismo. Noutro passo, quanto a alegada omissão decisória, no 

que tange à negativa das benesses da gratuidade judiciária, mais uma vez 

é preciso que se diga que os aclaratórios não se prestam a mudar o 

entendimento do juízo, que, laconicamente, é bom que se reconheça, 

decidiu também esse ponto, fixando a sucumbência e condenando os 

embargantes, o que significa denegar a benesse requestada. Insista-se 

no argumento: ainda que sucinta, ainda que equivocada, ainda que mal 

elaborada, a decisão não sendo omissa ou contraditória, não desafia 

modificação por meio de embargos de declaração. Sendo assim, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos declaratórios, por não haver omissão nem 

contradição a ser sanada na hipótese. Publique-se. Às providências. 

Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117567 Nr: 8653-11.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA COMÉRCIO LATICÍNIOS VALE DO JURUENA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A., OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - OAB:13427/O, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98228 Nr: 37-81.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAITANO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104307 Nr: 4632-26.2014.811.0025
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G F DA SILVA MADEIRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120160 Nr: 1488-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR URIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) CENTRO. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103754 Nr: 4310-06.2014.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS, FCDS, VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Alimentos n°: 4310-06.2014.811.0025

Código 103754

V I S T O S,

 Considerando a decisão proferida em sede recursal (fls. 90/92), realizei, 

nesta data, pesquisa junto aos Sistemas INFOSEG e SIEL para localizar o 

endereço do requerido, conforme extrato anexo.

Ante o êxito da pesquisa suso mencionada, designo audiência de 

instrução para o DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, às 13h30min.

 INTIME-SE a parte autora e CITE-SE e intime-se o requerido, advertindo 

todos que:

 I – as partes devem comparecer à audiência, acompanhados de seus 

respectivos representantes processuais e das testemunhas cujas oitivas 

pretendam, em número máximo de 03 (três), para cada qual (artigos 7º e 

8º, da Lei n.º 5.478/68);

 II – o não comparecimento da parte autora resultará em arquivamento dos 

autos, e o não comparecimento da parte ré importará em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato (artigo 7º, da Lei nº. 5.478/68);

 III – na ocasião da audiência, frustrada a conciliação pretendida, a parte 

ré, na mesma ocasião, oferecerá, querendo, sua contestação, oral ou 

escrita, em seguida, realizar-se-ão os depoimentos das partes e de suas 

respectivas testemunhas, e por fim, ofertadas as alegações finais (artigo 

9º e 11, da Lei 5.478/68).

 Ciência ao Parquet.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 21 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000485-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000485-95.2018.811.0025 

EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança 

de honorários advocatícios proposta por Enádia Garcia dos Santos Ribeiro 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento de 

créditos advindos do exercício do múnus processual decorrente de sua 

nomeação como advogada dativa em ações em trâmite neste Foro. Da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Entretanto, com 

relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não 

verifico a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da 

medida. Segundo o disposto no artigo 98 do CPC, a concessão das 

benesses previstas nesse dispositivo de lei pressupõe a ausência de 

condições econômicas e financeiras do pretenso beneficiário para 

suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. Na hipótese 

dos autos, a condição econômica da requerente diverge da alegada 

hipossuficiência econômica para demandar judicialmente, uma vez que é 

advogada que possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande 

maioria advinda de causas próprias, demonstrando aferir renda suficiente 

a fazer frente ao pagamento das custas processuais iniciais. Não é 

demais lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos 

serventuários pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o 

trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em 

condições de arcar com o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte 

autora não se encaixa na classe dos necessitados deste País e, sendo as 

custas judiciárias devidas pela prestação de um serviço específico e 

divisível, escancara-se sua natureza tributária (taxa, nos moldes 

preconizados no artigo 77 do CTN), não podendo o Juízo aviar-se na 

condição de legislador e conceder gratuidade fora das hipóteses de 

isenção fiscal legalmente previstas. Destaque-se que ao contrário de 

outros entes federativos, não existe no Estado de Mato Grosso disposição 

legal que viabilize o pagamento das custas processuais ao final, tampouco 

que preveja isenção do recolhimento de custas a quem tenha servido 

como defensor dativo em processos judiciais; sendo forço ressaltar que o 

art. 456 da CNGCGJ/MT estabelece que as custas devem ser recolhidas 

no ato da distribuição, salvo se a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, como inclusive já decidiu este Sodalício 

Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL 

– EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO 

FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO 

IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO 

AO DIREITO DE RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE 

SUCUMBENTE – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor 

não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos 

processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser 

indeferida. O pagamento das custas somente ao final do processo não 

encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária 

e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais 

quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o 

autor de arcar com aquelas imediatamente. Sendo a parte sucumbente, 

cabível sua condenação no pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 

162674/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 
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17/04/2017) Doutra banda, ainda que a demandante não seja 

hipossuficiente na concepção jurídica da palavra, é certo que o defensor 

dativo exerce um múnus público, atuando no espaço da omissão do 

Estado, que por indizíveis razões não cuidou de aparelhar a Defensoria 

Pública em todo território estadual para o exercício integral do seu mister 

constitucional de proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos 

necessitados. Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o 

adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de 

honorários advocatícios advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de 

passagem, deveriam ter sido pagos administrativamente, inexiste no 

ordenamento jurídico vigente qualquer ato normativo que possibilite ao 

magistrado conceder à demandante isenção do recolhimento de tais 

tributos. Vale ressaltar que tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 

8954/17, que tem como objetivo desobrigar o advogado de recolher custas 

processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, tornando 

indiscutível a necessidade de regulamentação da referida isenção legal. 

Sendo assim, com espeque no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC 

e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de 

recolhimento das custas processuais devidas, em seis prestações 

contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 15 dias da intimação 

deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, corrigidas 

monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria Judiciária 

certificar, de imediato, qualquer desobediência ou descumprimento dessa 

ordem, bem como fazer os autos conclusos para extinção. A fim de 

possibilitar o lançamento das informações no sistema de arrecadação e 

viabilizar o acompanhamento e controle desta modalidade de pagamento, 

nos moldes do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria 

encaminhar cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, para o endereço eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal 

providência, a parte deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, clicar no link “Emissão de Guias 

Online”, escolher a opção “Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo. O 

sistema alertará a seguinte mensagem: “Existe um parcelamento 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia”, momento em que 

o advogado ou a parte emitirão a guia para o devido pagamento. No 

mesmo prazo e sob pena de extinção, deverá a exequente emendar a 

petição inicial adequando o pedido aos documentos carreados aos autos, 

eis o pedido formulado se refere aos autos de cód. 131135, no valor de 

R$ 8.800,50 e o título anexo à exordial aos autos de cód. 117637, no valor 

de R$ 8.965,07, tornando evidente a necessidade de regularização. 

Cumprida a determinação anterior, tratando-se de ação de execução por 

quantia certa com base em título judicial contra a Fazenda Pública, nos 

termos do artigo 910 do CPC/2015, cite-se a Fazenda Pública para opor 

embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam oferecidos os embargos, no 

prazo legal, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em 

favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal (CPC/2015, art. 910, §1º). Às providências. Juína/MT, 21 de junho 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000481-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000481-58.2018.811.0025 

EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança 

de honorários advocatícios proposta por Enádia Garcia dos Santos Ribeiro 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento de 

créditos advindos do exercício do múnus processual decorrente de sua 

nomeação como advogada dativa em ações em trâmite neste Foro. Da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Entretanto, com 

relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não 

verifico a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da 

medida. Segundo o disposto no artigo 98 do CPC, a concessão das 

benesses previstas nesse dispositivo de lei pressupõe a ausência de 

condições econômicas e financeiras do pretenso beneficiário para 

suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. Na hipótese 

dos autos, a condição econômica da requerente diverge da alegada 

hipossuficiência econômica para demandar judicialmente, uma vez que é 

advogada que possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande 

maioria advinda de causas próprias, demonstrando aferir renda suficiente 

a fazer frente ao pagamento das custas processuais iniciais. Não é 

demais lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos 

serventuários pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o 

trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em 

condições de arcar com o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte 

autora não se encaixa na classe dos necessitados deste País e, sendo as 

custas judiciárias devidas pela prestação de um serviço específico e 

divisível, escancara-se sua natureza tributária (taxa, nos moldes 

preconizados no artigo 77 do CTN), não podendo o Juízo aviar-se na 

condição de legislador e conceder gratuidade fora das hipóteses de 

isenção fiscal legalmente previstas. Destaque-se que ao contrário de 

outros entes federativos, não existe no Estado de Mato Grosso disposição 

legal que viabilize o pagamento das custas processuais ao final, tampouco 

que preveja isenção do recolhimento de custas a quem tenha servido 

como defensor dativo em processos judiciais; sendo forço ressaltar que o 

art. 456 da CNGCGJ/MT estabelece que as custas devem ser recolhidas 

no ato da distribuição, salvo se a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, como inclusive já decidiu este Sodalício 

Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL 

– EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO 

FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO 

IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO 

AO DIREITO DE RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE 

SUCUMBENTE – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor 

não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos 

processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser 

indeferida. O pagamento das custas somente ao final do processo não 

encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária 

e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais 

quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o 

autor de arcar com aquelas imediatamente. Sendo a parte sucumbente, 

cabível sua condenação no pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 

162674/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

17/04/2017) Doutra banda, ainda que a demandante não seja 

hipossuficiente na concepção jurídica da palavra, é certo que o defensor 

dativo exerce um múnus público, atuando no espaço da omissão do 

Estado, que por indizíveis razões não cuidou de aparelhar a Defensoria 

Pública em todo território estadual para o exercício integral do seu mister 

constitucional de proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos 

necessitados. Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o 

adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de 

honorários advocatícios advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de 

passagem, deveriam ter sido pagos administrativamente, inexiste no 

ordenamento jurídico vigente qualquer ato normativo que possibilite ao 

magistrado conceder à demandante isenção do recolhimento de tais 

tributos. Vale ressaltar que tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 

8954/17, que tem como objetivo desobrigar o advogado de recolher custas 

processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, tornando 

indiscutível a necessidade de regulamentação da referida isenção legal. 

Sendo assim, com espeque no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC 

e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de 

recolhimento das custas processuais devidas, em seis prestações 

contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 15 dias da intimação 

deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, corrigidas 
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monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria Judiciária 

certificar, de imediato, qualquer desobediência ou descumprimento dessa 

ordem, bem como fazer os autos conclusos para extinção. A fim de 

possibilitar o lançamento das informações no sistema de arrecadação e 

viabilizar o acompanhamento e controle desta modalidade de pagamento, 

nos moldes do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria 

encaminhar cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, para o endereço eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal 

providência, a parte deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, clicar no link “Emissão de Guias 

Online”, escolher a opção “Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo. O 

sistema alertará a seguinte mensagem: “Existe um parcelamento 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia”, momento em que 

o advogado ou a parte emitirão a guia para o devido pagamento. Cumprida 

a determinação anterior, tratando-se de ação de execução por quantia 

certa com base em título judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do 

artigo 910 do CPC/2015, cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 

30 (trinta) dias. Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal 

(CPC/2015, art. 910, §1º). Às providências. Juína/MT, 21 de junho de 2018. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000478-06.2018.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA] EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Cuida-se 

de ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

pretendendo o recebimento de créditos advindos do exercício do múnus 

processual decorrente de sua nomeação como advogada dativa em ações 

em trâmite neste Foro. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Entretanto, com relação ao pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o disposto no artigo 98 

do CPC, a concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei 

pressupõe a ausência de condições econômicas e financeiras do 

pretenso beneficiário para suportar o pagamento das custas do processo 

e dos honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. Na hipótese dos autos, a condição econômica da requerente 

diverge da alegada hipossuficiência econômica para demandar 

judicialmente, uma vez que é advogada que possui inúmeras ações em 

trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de causas próprias, 

demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao pagamento das 

custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as custas 

constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 

Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 

recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 

banda, ainda que a demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 

de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de recolhimento das custas 

processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, 

cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso 

não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, 

art. 910, §1º). Às providências. Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 570 de 909



Processo Número: 1000482-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000482-43.2018.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA] EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Cuida-se 

de ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

pretendendo o recebimento de créditos advindos do exercício do múnus 

processual decorrente de sua nomeação como advogada dativa em ações 

em trâmite neste Foro. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Entretanto, com relação ao pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o disposto no artigo 98 

do CPC, a concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei 

pressupõe a ausência de condições econômicas e financeiras do 

pretenso beneficiário para suportar o pagamento das custas do processo 

e dos honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. Na hipótese dos autos, a condição econômica da requerente 

diverge da alegada hipossuficiência econômica para demandar 

judicialmente, uma vez que é advogada que possui inúmeras ações em 

trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de causas próprias, 

demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao pagamento das 

custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as custas 

constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 

Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 

recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 

banda, ainda que a demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 

de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de recolhimento das custas 

processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, 

cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso 

não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, 

art. 910, §1º). Às providências. Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000672-06.2018.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA] EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Cuida-se 

de ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

pretendendo o recebimento de créditos advindos do exercício do múnus 

processual decorrente de sua nomeação como advogada dativa em ações 

em trâmite neste Foro. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 
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CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Entretanto, com relação ao pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o disposto no artigo 98 

do CPC, a concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei 

pressupõe a ausência de condições econômicas e financeiras do 

pretenso beneficiário para suportar o pagamento das custas do processo 

e dos honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. Na hipótese dos autos, a condição econômica da requerente 

diverge da alegada hipossuficiência econômica para demandar 

judicialmente, uma vez que é advogada que possui inúmeras ações em 

trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de causas próprias, 

demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao pagamento das 

custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as custas 

constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 

Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 

recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 

banda, ainda que a demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 

de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de recolhimento das custas 

processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, 

cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso 

não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, 

art. 910, §1º). Às providências. Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000674-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000674-73.2018.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA] EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO VISTOS. Cuida-se 

de ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

pretendendo o recebimento de créditos advindos do exercício do múnus 

processual decorrente de sua nomeação como advogada dativa em ações 

em trâmite neste Foro. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Entretanto, com relação ao pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o disposto no artigo 98 

do CPC, a concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei 

pressupõe a ausência de condições econômicas e financeiras do 

pretenso beneficiário para suportar o pagamento das custas do processo 

e dos honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. Na hipótese dos autos, a condição econômica da requerente 

diverge da alegada hipossuficiência econômica para demandar 

judicialmente, uma vez que é advogada que possui inúmeras ações em 

trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de causas próprias, 

demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao pagamento das 

custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as custas 

constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 
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Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 

recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 

banda, ainda que a demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 

de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de recolhimento das custas 

processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, 

cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso 

não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, 

art. 910, §1º). Às providências. Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000108-27.2018.8.11.0025 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA] EXEQUENTE: ANDREIA OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança de honorários 

advocatícios proposta por Andréia Oliveira Lima em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, pretendendo o recebimento de créditos advindos do 

exercício do múnus processual decorrente de sua nomeação como 

advogada dativa em ações em trâmite neste Foro. Da análise da petição 

inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Entretanto, com relação ao pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o disposto no artigo 98 

do CPC, a concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei 

pressupõe a ausência de condições econômicas e financeiras do 

pretenso beneficiário para suportar o pagamento das custas do processo 

e dos honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. Na hipótese dos autos, a condição econômica da requerente 

diverge da alegada hipossuficiência econômica para demandar 

judicialmente, uma vez que é advogada que possui inúmeras ações em 

trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de causas próprias, 

demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao pagamento das 

custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as custas 

constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 

Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 

recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 
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PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 

banda, ainda que a demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 

de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, concedo à credora a possibilidade de recolhimento das custas 

processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, sendo 

a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais nos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, 

cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso 

não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, 

art. 910, §1º). Às providências. Juína/MT, 21 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001575-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA GUIMARAES (INVENTARIADO)

 

Intime-se a requerente, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, acerca 

de sua nomeação como inventariante para, no prazo de 5(cinco) dias, 

comparecer na secretaria da Segunda Vara da Comarca de Juína e 

assinar o termo de compromisso de desempenhar bem e fielmente o 

encargo, de acordo com a decisão nos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135419 Nr: 104-07.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL CASTILHOS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO REEDUCANDO, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO 

À FL. 200

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127986 Nr: 1274-48.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,Considerando a manifestação do Parquet e, em razão da 

constatação de que o recuperando THIAGO DOS SANTOS preenche os 

requisitos para a progressão do regime fechado para o semiaberto, 

CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA 

PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, ADMOESTO o recuperando 

acerca dos deveres constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., alterada pela 

Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo (MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem 

como que o descumprimento de qualquer dos deveres constantes dos 

artigos 3º a 6º da aludida portaria implicará REGRESSÃO CAUTELAR do 

regime semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135419 Nr: 104-07.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL CASTILHOS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Diante da prisão do recuperando LORIVAL CASTILHO PIMENTEL, e 

considerando sua internação hospitalar, já estando esta sob a custódia do 

CDP desta Comarca (Ofício n. 663/CDP/18-alb), OFICIE-SE ao Diretor do 

Centro de Detenção Provisória - CDP para que após ele ganhar alta médica 

PROCEDA a apresentação do preso perante este magistrado, objetivando 

a realização de audiência de custódia.

Por oportuno, é sempre salutar lembrar que a fonte da decisão do juízo é a 

livre apreciação motivada nas provas e sob o prisma do ordenamento 

jurídico, de modo que eventuais erros e acertos são corrigíveis na esfera 

recursal.

Assim, sobre a petição de fl. 190/191, o juízo esclarece que as diligências 

ora determinadas não estão amarradas no interesse da Defesa ou do 

Ministério Público, mas às cautelas equidistantes do próprio juízo que em 

alguns aspectos podem ou não guardar pontos de semelhança com as 

preocupações e cautelas das partes.

De resto, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para manifestação sobre 

o cálculo realizado nestes autos, conforme Res._CNJ n. 113/2010. Após, 

CONCLUSOS para deliberação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137219 Nr: 1370-29.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095
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 Vistos,

Tratando-se de processo que envolve réu preso, ANTECIPO a audiência 

para o dia 28/06/2018, às 14h30min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137219 Nr: 1370-29.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 3 (três) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, RENATO ALVES E 

IOLANDA, tendo em vista a certidão negativa de fl. 82 (verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129108 Nr: 1978-61.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129108 Nr: 1978-61.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo pra atoar na defesa, Dr. 

Rafael Gil Silva, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) 

Dativo(a) no importe de 7 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas. Tendo em vista que o réu mudou de 

endereço e não informou nos autos, DECRETO sua revelia nos termos do 

art. 367 do CPP. HOMOLOGO a desistência da testemunha faltante. 

Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 24/05/2018, às 16h30min. VISTA ao MP para no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço das testemunhas e 

vítima. Se residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137629 Nr: 1676-95.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO BOLSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 295, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3348 Nr: 105-90.1998.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias 

querendo, manifestar acerca da juntada da cota minsiterial de fl. 298/308.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136612 Nr: 1011-79.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDMCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intimação do advogado(a) nomeado nos autos para, no prazo de 05 dias 

apresentar contestação

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253963 Nr: 5201-64.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Lemes Ltda, Argemiro Garcia de 

Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 30 dias de suspensão dos 

presentes autos.

 Mirassol D’Oeste – MT, 25 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247433 Nr: 1828-25.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezeli Valadares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tavares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Martinez - OAB:13.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 90 dias de suspensão dos 

presentes autos.

 Mirassol D’Oeste – MT, 25 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248464 Nr: 2311-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanete Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 
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Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte autora foi intimado via DJE 

para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, deixando fluir o 

prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 25 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249837 Nr: 2965-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. Pires e Cia Ltda-ME, Cremilda Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 126 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecerem na 

audiência de Conciliação/mediação, a ser realizada pelo 

conciliador/mediador do centro Judiciário de solução de conflitos e 

Cidadamnia- CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257670 Nr: 774-87.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei José de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

29/41, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 25 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235123 Nr: 229-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krindges Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Tapajós Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Longo - OAB:25652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte autora para manifestar no 

prazo legal, acerca da certidão de fls. 55, cujo o teor transcrevo: Certifico 

que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito 

desta Comarca, Processo n.º 229-85.2016.811.0011 - Cód. 235123, da 1ª 

Vara desta Comarca, que me dirigi ao endereço mencionado ao r. 

mandado, nos dia 18/06/2018 às 15:30hs e DEIXEI DE INTIMAR a Empresa 

TAPAJOS CONFECÇÕES LTDA., pois estive no endereço declinado no 

Mandado e local é um imóvel comercial e atualmente encontra-se 

funcionando no local a Loja Star Modas, há mais de dois anos, 

diligenciamos ainda na cidade em busca dos representantes legais da 

Intimanda, porém sem sucesso. O referido é verdade e dou fé. Mirassol 

D’oeste/MT, 18/06/2018. LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE, Oficial de Justiça, 

Matrícula 8275.

 Mirassol D’Oeste – MT, 25 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249837 Nr: 2965-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. Pires e Cia Ltda-ME, Cremilda Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 Tendo em vista a ausência da parte requerida ante o não cumprimento da 

carta precatória expedida, redesigno a sessão de conciliação/mediação 

outrora aprazada para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h00, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 28 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 120591 Nr: 3480-24.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bivinello, Espolio de Elzira Marli 

Bivinello, Jesuíno Bivinello, Marina de Almeida Bivinello, Espolio de Antonio 

Luiz Bivinello, Jacira Bivinello Barbosa, João Batista Bivinello, Ademir Luiz 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sônia Magalhães de Giácomo, Aksel 

Peter Hansen Junior, Hélio José Garcia Mendes, Remegildo Pigari, José 

Alexandre de Morais Neto, Aparecida da Costa Pigari, Banco do Brasil 

S/A, Mauro Pigari, José Pigari, Ana Lúcia Garcia de Queiróz Pigari, 

Gelcineia Pazini Pigari, Roberto Arruda Zárate Lopes, Ana da Silva Zárate 

Lopes, Fertilizantes Mitsui S.A - Indutstria e Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Domingues Brito - 

OAB:25.825 / PR, RICARDO DOMINGUES DE BRITO - OAB:25825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

OLIVEIRA MENDES - OAB:305124, Defensoria Pública de Mirassol 

D´Oeste - OAB:, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/O, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar as partes do despacho de fls. 515 cujo teor transcrevo: Trata-se 

de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Cancelamento de 

Escrituras e Registro Imobiliário c/c Aquisição e Acessões e Indenização 

por Perdas e Danos aviada com escopo de obter tutela judicial específica, 

tendo as partes pugnado pela homologação do acordo encartado às fls. 

484/486.Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-la.Pelo exposto, com 

fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e 

EXCLUO a ré Fertilizantes Mitsui S/A Indústria e Comércio do polo passivo 

da lide.

DEFIRO o pedido de fl. 486 no que toca ao pedido de expedição de ofício 

ao Tabelião desta comarca para que cancele o registro hipotecário R-2 da 

matrícula n° 15.052.Determino o regular prosseguimento do feito em 

relação aos demais, aguardando-se o retorno da carta 

precatória.Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido 

acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Tendo em vista que as partes entabularam acordo 

antes de prolação de sentença, isento-as de pagamento de custas e 
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despesas processuais, conforme art. 87, §3° do CPC.Com relação aos de 

mais requeridos, aguarda-se devolução de carta precatória.P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 11 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239173 Nr: 2340-42.2016.811.0011

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF&CL, AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 109, cujo teor 

transcrevo:”Tento em vista parecer Ministerial de fl. 108/108-vº, 

vislumbra-se que o executado efetivou o adimplemento integral da 

prestação exigida por meio desta execução. Assim, conclui-se, a toda 

evidência, inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida 

que sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes.Após o transito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 04 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Lima e Castro - 

OAB:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259131 Nr: 1482-40.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240673 Nr: 3255-91.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Ferreira de Souza, Gabrielly Aparecida Ferreira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 158386 Nr: 1455-67.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rodrigo Linhares de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 173/174,cujo 

dispositivo transcrevo:”...Ao arremate, consigno que a forma adequada 

para pugnar este tipo de manifestação judicial não encontra sede nos 

embargos de declaração, mas sim em sede de recurso de apelação ou 

agravo de instrumento, conforme o caso.

À vista disso, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil.Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de junho de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157895 Nr: 1399-34.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:195420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 198/201, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei 

nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento do 

beneficio de aposentadoria por invalidez, no valor do salário mínimo, 

inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada 

sua incapacidade total e permanente.Para o início do benefício fixo a data 

do ajuizamento da ação, qual seja, 07 de maio de 2012.Por força do artigo 

1.288 da CNGJ declaro: I – Marcelo de Souza Rodrigues; II - benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez; III - no valor do salário 

mínimo; IV – 07 de maio de 2012; V - no valor do salário mínimo; VI – 07 de 

maio de 2012.

Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária incidente 

sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de 

Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).Serão devidos também os 

juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão 

ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em 

vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio 

por cento).Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões 

da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.Condeno 

ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais na forma da Lei Estadual 7.603/01.Fixo honorários periciais 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).P. R. I. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de maio de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256379 Nr: 228-32.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGdO, AMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:GO30.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251029 Nr: 3558-71.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 159/162, cujo 

dispositivo transcrevo:”Ante o exposto, e estando presentes os requisitos 

ensejadores para o recebimento de indenização do seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização na quantia de R$4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), valor esse correspondente à 50% 

(cinquenta por cento) da debilidade apurada na perícia médica e 70% 

(setenta por cento) da perda funcional completa do membro inferior direito, 

conforme fixada na tabela de danos corporais. Contudo, o valor acima 

deverá ser REDUZIDO para R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), haja vista que a parte autora já havia 

recebido administrativamente a cobertura securitária por invalidez, 

consoante denota-se às fls. 41 e 73, no valor de R$2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).Condeno o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil.Por fim, oficie-se a Conta Única do Poder 

Judiciário solicitando a vinculação do numérico depositado à fl. 146 e, na 

sequência, expeça-se alvará em favor do perito médico. Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste – MT, 

30 de maio de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229094 Nr: 1316-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGLdF, Wanessa Lemes de Oliveira, Irani Lemes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio de Freitas de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 92, cujo teor 

transcrevo:”Trata-se de Ação de Alimentos c.c Guarda e Visitas proposta 

por Lorena Gabriely Lemes de Freitas, menor, representada por sua 

genitora Sra. Wanessa Lemes de Oliveira, em face de Fabio de Freitas de 

Jesus aviada com escopo de obter tutela judicial específica, tendo as 

partes pugnado pela homologação do acordo de fl. 86.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la.Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e SUSPENDO o presente 

feito até que se dê cumprimento integral ao acordo entabulado.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes de 

prolação de sentença, isento-as de pagamento de custas e despesas 

processuais, conforme art. 87, §3° do CPC.P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste - MT, 08 de junho de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254673 Nr: 5470-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselita de Oliveira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso interposto pelo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250846 Nr: 3454-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 89, cujo 

dispositivo transcrevo:”Face ao exposto, julgo improcedentes os 

embargos monitórios, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, eis porque que se considera constituído título executivo 

judicial a prova da dívida apresentada na inicial desta ação monitória, qual 

seja, a cédula de crédito bancário – abertura de conta corrente de fls. 

16-v/18 e planilha de cálculo de fls. 21, nos termos expostos neste 

decisium, cujo valor executado R$ 90.434,81 (noventa emil quatrocentos e 

trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC desde a data do vencimento e acrescido 

de juros legais de 1% ao mês, contados a partir da data da 

citação.Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor ora executado, nos termos do art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil.P. R. I. C.Mirassol D’Oeste, 17 de maio de 2018Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230288 Nr: 1966-60.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Ramos Rosa Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB Transportes, Carlos Rogerio de Siqueira 

Backes, Jose Muniz Carneiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 217, cujo teor 

transcrevo:Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito proposta por 

Jaqueline Ramos Rosa Xavier, em face de CB Transportes, Carlos Rogério 

de Siqueira Backes e José Muniz Carneiro Neto, aviada com escopo de 

obter tutela judicial específica, tendo as partes pugnado pela homologação 

do acordo de fls. 215/216.Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-la.Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” 

do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 
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cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito.Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, 

as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Tendo em vista que as partes entraram em acordo antes de ter 

sido prolatada sentença aos autos, as partes ficam dispensadas do 

pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, §3° 

do CPC.Ante a desistência do prazo para interposição de recurso, ficam 

preclusas as vias recursais. Transitado em julgado, proceda a Secretaria 

com o arquivamento dos autos com as baixas e anotações necessárias.P. 

R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 29 de maio de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251153 Nr: 3625-36.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Bileia Polyana Dominici

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Souza Fagundes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3625-36.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Bileia Polyana Dominici

PARTE RÉ: Fabiano Souza Fagundes da Silva

CITANDO(A, S): Requerido(a): Fabiano Souza Fagundes da Silva Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Maria dos Anjos Braga, Nº 491, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 DESPACHO: Código nº 251153 DEFIRO o pedido formulado à fl. 45/46, 

razão pela qual DETERMINO a citação do requerido Fabiano Souza 

Fagundes da Silva por edital com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do 

artigo 256 , II, do Código de Processo Civil, com as advertências legais. 

Desde já, caso o requerido não manifeste-se no prazo supramencionado, 

nomeio como curadora especial a advogada Dra. Amanda Gonçalves da 

Silva, OAB/MT nº. 23.344/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, no importe de 01 (um) URH (Unidade Referencial de Honorários). 

Cientifique-se a advogada acerca do mister, bem como para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de junho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 20 de junho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248246 Nr: 2223-17.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Cristina Dias Salto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para manifestar-se sobre a certidão de 

fls.55, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249097 Nr: 2646-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Cristina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 68/69, cujo teor 

transcrevo:",O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs os presentes 

Embargos Declaratórios alegando suposta contradição e omissão na 

sentença prolatada às fls. 56/59.

Intimada, a embargada apresentou manifestação às fls. 67/67-vº, 

retorquindo os argumentos tecidos pelo embargante. Os autos vieram-me 

conclusos.É O NECESSÁRIO.DECIDO.Como é cediço, o recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do art. 

1.022 do Código de Processo Civil, o qual prescreve:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento;III - corrigir erro material.Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que:I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento;II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º ”. No caso sub judice, vislumbro que a 

contradição e a omissão apontada pelo embargante não comporta 

acolhimento, haja vista que a sentença hostilizada se ateve aos fatos e 

documentos contidos nos autos.

Outrossim, ressalte-se que a Autarquia Federal não fez referencia em sua 

contestação acerca da aplicabilidade da regra descrita no art. 27-A da Lei 

nº 8.213/91, incluída pela MP 767/2017 com vigência de 06/01/2017 a 

16/06/2017, razão pela qual não há falar em ausência de pronunciamento 

por parte deste Juízo. Além disso, frisa-se que a autora retornou a 

contribuir junto ao INSS em 01/10/2016 (fl. 32/36), ou seja, muito antes de 

vigorar o art. 27-A da Lei nº 8.213/91, acrescido pela MP 767/2017 

convertida em Lei em 27/06/2017, o que configura, portanto, que a 

requerente ainda possuía qualidade de segurada mesmo desempregada, 

conforme estabelece o art. 15 da referida Lex, vejamos: Art. 15. Mantém a 

qualidade de segurado, independentemente de contribuições:I - sem limite 

de prazo, quem está em gozo de benefício;II - até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração;III - até 12 (doze) meses após cessar a 

segregação, o segurado acometido de doença de segregação 

compulsória;IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido 

ou recluso;V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado 

incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;VI - até 6 

(seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

facultativo.§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e 

quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade 

de segurado.§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 

12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada 

essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social.§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado 

conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.§ 4º A perda 

da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo 

fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da 

contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos 

prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.Ao arremate, consigno que 

a forma adequada para pugnar este tipo de manifestação judicial não 

encontra sede nos embargos de declaração, mas sim em sede de recurso 

de apelação.À vista disso, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo 

em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, já que não houve comprovação de quaisquer das suas 

hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de junho de 
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2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257012 Nr: 497-71.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Mota Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 10/08/2018, às 13h30, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258729 Nr: 1285-85.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar o advogado da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 10/08/2018 as 16:00 horas, bem como de que, o autor será 

intimado na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 76921 Nr: 1664-41.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Pereira de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para manifestar-se nos autos sobre os 

documentos juntados, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224106 Nr: 4356-37.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto de Lima Strolischein, Pedro Ilidio da Silva, 

Clarindo Francisco Seriner, João Moraes, Edson Tadashi Fugimori, Milton 

Antonio da Silva, GISLAINE GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472, Robervelte Braga 

Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar os advogados das partes sobre o R. despacho de fls. 280, cujo 

teor transcrevo:"Código 224106. Tendo em vista o teor da certidão de fl. 

279, suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo supramencionado, certifique-se e volvam-me conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT, 29 de maio de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245506 Nr: 818-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Lar Center - Industria e Comércio de 

Artigos de Vidraçaria e Marmoaria Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado da parte devedora para pagar o débito no valor de R$ 

110.020,05, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 09/10/2018 Hora: 13:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 09/10/2018 Hora: 13:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234480 Nr: 4528-42.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aldelmo góes emerick - 

OAB:10904
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 PROCESSO/CÓD. Nº 234480

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra OLÍMPIO 

NANTES, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 21/06/2018, às 14h.

Autos n°: 227136

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor da 

recuperanda, esta e as acadêmicas Rityely Rayane F. da Silva, Katiane 

Pereira de Oliveira e Gabriela Orlando Pessoa.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

A recuperanda apresentou novo endereço na presente solenidade: Rua 

Olinda Maria dos Santos, Bairro Mutirão, nº 352.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Advertida a recuperanda acerca das condições anteriormente aplicadas, 

fora salientado que no caso de novo descumprimento, sua regressão será 

determinada imediatamente.

Quanto a tornozeleira, considerando que a Unidade Gestora de 

Monitoramento local não possui o equipamento disponível no momento, 

determino que a recuperanda compareça diariamente na Secretaria da 3ª 

Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a partir do dia 25/06/2018, entre 

segunda-feira e sexta-feira, ressalvado feriados, entre 18:00h e 18:45h.

 Outrossim, a recuperanda deverá comparecer na Cadeia Pública no dia 

02.07.2018, às 9h, para colocação da tornozeleira eletrônica, observando 

as demais obrigações quanto a sua utilização já aplicadas anteriormente.

Oficie-se a Unidade Gestora acerca da presente decisão.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Franciele Ferreira Monteiro

Recuperanda

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248456 Nr: 2305-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldinei Muniz Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 21/06/2018, às 14h.

Autos n°: 248456

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor da 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Ao analisar as violações praticadas pelo recuperando, denoto que as 

medidas anteriormente fixadas não foram suficientes para que o apenado 

mantivesse uma conduta disciplinar e compatível com o convívio social, 

motivo pelo qual as condições devem se tornar mais austeras como meio 

de coibir novos descumprimentos, que deverão ser cumpridas em sua 

integralidade, o que foi devidamente reiterado na presente solenidade, sob 

pena de regressão ao regime fechado:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o recuperando 

se submeter à colocação da tornozeleira eletrônica, COMO CONDIÇÃO DE 

SUA SOLTURA, junto à Cadeia Pública local, oportunidade em que 

receberá explicações técnicas quanto ao funcionamento da mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara do Fórum de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), para assinar o 
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termo de comparecimento;

B2) Comparecer diariamente na UBS – MARIA ISABEL ALVES FREDERICO, 

a partir de sua soltura, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo 

feriados, situada na Rua São Bernardo, s/n, Bairro Por do Sol, 

Curvelândia/MT, CEP 78.237-000, para assinar lista de comparecimento, 

entre 18:00h e 19:30h, DURANTE TRÊS MESES;

 C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais 

de semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, 

estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação 

nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação,

Fica o recuperando cientificado dos exatos termos das condições 

impostas na presente solenidade, sendo advertido das consequências do 

descumprimento das condições ora reiteradas/agravadas.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão, bem como 

SALIENTANDO QUE A SOLTURA DO RECUPERANDO ESTÁ 

CONDICIONADA À COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA, E QUE NA 

AUSÊNCIA DESTA, O APENADO PERMANECERÁ RECLUSO ATÉ A 

POSTERIOR DISPONIBILIDADE DO APARELHO.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Aldinei Muniz Carneiro

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 21/06/2018, às 14h.

Autos n°: 226803

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Ao analisar as violações praticadas pelo recuperando, denoto que as 

medidas anteriormente fixadas não foram suficientes para que o apenado 

mantivesse uma conduta disciplinar e compatível com o convívio social, 

motivo pelo qual as condições devem se tornar mais austeras como meio 

de coibir novos descumprimentos, que deverão ser cumpridas em sua 

integralidade, o que foi devidamente reiterado na presente solenidade, sob 

pena de regressão ao regime fechado:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o recuperando 

se submeter à colocação da tornozeleira eletrônica, COMO CONDIÇÃO DE 

SUA SOLTURA, junto à Cadeia Pública local, oportunidade em que 

receberá explicações técnicas quanto ao funcionamento da mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 
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situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara do Fórum de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), para assinar o 

termo de comparecimento;

B2) Comparecer diariamente na Cadeia Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste/MT, a partir de sua soltura, entre segunda-feira e sexta-feira, 

incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, 

Mirassol D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de 

comparecimento, entre 18:00h e 19:30h, DURANTE TRÊS MESES;

 C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais 

de semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, 

estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação 

nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação,

Fica o recuperando cientificado dos exatos termos das condições 

impostas na presente solenidade, sendo advertido das consequências do 

descumprimento das condições ora reiteradas/agravadas.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão, bem como 

SALIENTANDO QUE A SOLTURA DO RECUPERANDO ESTÁ 

CONDICIONADA À COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA, E QUE NA 

AUSÊNCIA DESTA, O APENADO PERMANECERÁ RECLUSO ATÉ A 

POSTERIOR DISPONIBILIDADE DO APARELHO.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Marcel de Sá Pereira

Advogado

Ezequiel Sabino da Costa

Recuperando

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR FALABRETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR LAMBRECHT (RÉU)

HILDA LAMBRECHT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000926-87.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001125-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROLAND TRENTINI (REQUERIDO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001125-12.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 
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Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001113-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BASSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001113-95.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da complementação da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, vez que o cumprimento do ato 

dar-se-á no município de Santa Rita do Trivelato - MT, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. MILENE 

ARISSAVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25429 Nr: 199-73.2003.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LEANDRO WESTPHALEN MICHEL, para 

devolução dos autos nº 199-73.2003.811.0086, Protocolo 25429, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104378 Nr: 2944-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecamat Florestal Ltda, Evandro Viero 

Trevisan, Luiz Viero Trevisan, Mara Lúcia Cardozo Trevisan, Claudia 

Martinez Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willam Jose de Araujo - 

OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o informado pela Senhora Oficiala de Justiça às fls. 30/31, 

renovo o prazo de 15 (quinze) dias para o fiel cumprimento da ordem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116862 Nr: 2268-53.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Garcia Valdez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 117055 Nr: 2351-69.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Paes Pereira - 

OAB:22.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 117561 Nr: 2557-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Cortina Santos - 

OAB:PR 43.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 117768 Nr: 2667-82.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Universidade Católica Dom Bosco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Gomes Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DANIELLI SOUZA DE 

OLIVEIRA MARTINS - OAB:18015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 
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diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 118096 Nr: 2831-47.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alercio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rannier Felipe Camilo - 

OAB:MT 22.125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112822 Nr: 176-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Diante do exposto, desde logo afasto a preliminar suscitada pelo 

demandado às fls. 42 e, por consequência INDEFIRO o pleito de fls. 46. No 

intuito de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, aguarde-se 

o decurso do prazo para contestação conforme requerido às fls. 47, 

voltando-me conclusos imediatamente em seguida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 4687-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAAR, EdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Kleysller Willon Silva - OAB:23307, Laura Francesca 

Pipi de Souza Willon - OAB:10.637, Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta e a urgência que 

o caso requer, REDESIGNO a data da solenidade outrora aprazada, 

antecipando-a para o dia 10 de julho de 2018 às 13h30min (horário oficial 

de Mato Grosso).

 Mantenho as demais determinações.

 Comunique-se o juízo deprecado sobre a alteração da data da solenidade, 

com urgência, para fins de intimação da Requerida.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47354 Nr: 2778-47.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bom Ar Climatizaçõ Serviço de Instalação e 

Manutenção Ltda - ME, Marcio Geremias Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Executada junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114238 Nr: 856-87.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista Pereira, VANDERLEI ROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente procedo a INTIMAÇÃO da parte 

Exequente, através de seu advogado, para que apresente o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, vez que a petição de 

fl. 48 veio desacompanhada deste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106178 Nr: 3942-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSP, LdSP, WCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - 

OAB:PR 25.751, Aline Braga - OAB:PR/34.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, em relação ao 

delineado pela Senhora Oficiala de Justiça à fl. 33, sob pena de devolução 

da missiva.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente epístola 

ao Juízo de Origem, com as nossas homenagens.

Com o aporte aos autos de manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25429 Nr: 199-73.2003.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO, para 

devolução dos autos nº 199-73.2003.811.0086, Protocolo 25429, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 
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(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86550 Nr: 2843-66.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) SUZYE MARIA JOSE CONCEIÇÃO MARTINS DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 2843-66.2015.811.0086, 

Protocolo 86550, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110048 Nr: 5962-64.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 56, requerendo o que entender de direito, bem como providenciando a 

atualização do endereço, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76051 Nr: 4627-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74849 Nr: 3386-40.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidraçaria Paraná Ltda., Daniel Gardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A (Nova Mutum)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74972 Nr: 3520-67.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Estado de Mato Grosso - 

Coop. de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Elisa Del Padre da Silva - 

OAB:MT 15.318-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97152 Nr: 4551-20.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Antonio Molinaria Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.255 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para 

que se manifeste sobre a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo 

Executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81655 Nr: 4426-23.2014.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Affonso Cardozo de Mello de 

Alvares Otero, Álvaro Luiz Alves de Lima Álvares Otero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A, Pedro 

Ricardo Vergely Fraga Ferreira - OAB:SP 315.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conferindo os presentes autos, devolvidos pela 

Advocacia-Geral da União e, 17/05/2018, constatei a ausência do CD de 

fls. 178, razão pela qual IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE 

MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

cópia da referida mídia, a fim de viabilizar a intimação/manifestação do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 7528 Nr: 41-57.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermínio Pedro Taffarel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alda. - OAB:4.999/MT., 

Decio Jose Tessaro - OAB:MT 3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 
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que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 7279 Nr: 29-43.1999.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermínio Pedro Taffarel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alda. - OAB:4.999/MT., 

Decio Jose Tessaro - OAB:MT 3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000586-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. (REQUERIDO)

S. R. S. C. (REQUERIDO)

A. D. F. B. C. (REQUERIDO)

D. C. (REQUERIDO)

B. A. L. C. (REQUERIDO)

R. A. C. (REQUERIDO)

A. T. L. -. M. (REQUERIDO)

T. B. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

D. A. J. -. M. G. -. L. -. M. (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1000586-46.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO de bens alienados fiduciariamente, com pedido de 

liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004, ajuizada por BANO JOHN 

DEERE S.A. em desfavor de TAUÁ BIODIESEL LTDA. e OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente que foi pactuado 

com a requerida e seus avalistas, junto à Instituição Financeira requerente, 

as Cédulas de Crédito Bancários identificadas sob os números 789751/12, 

788891/12, 881591/13, 1001538/14, 1005104/14 e 1105470/15, adquirindo 

os maquinários descritos na página 02 da petição inicial (ID 12771827). 

Acrescenta que houve o inadimplemento da obrigação de efetuar o 

pagamento das prestações de todos os contratos a partir das parcelas 

vencidas em 15.04.2017. Diante disso, o requerente efetuou a notificação 

extrajudicial da requerida (ID 12820036), sobre a qual houve recusa de 

assinatura, tendo assim que proceder ao protesto no Cartório do 2º Ofício 

de Nova Mutum/MT, estando os devedores devidamente constituídos em 

mora (ID 12771881). Despacho inicial sob o ID nº 12840225, determinando 

à administradora Judicial nomeada nos autos da recuperação judicial nº 

3435-42.2017.811.0086 (código 105258) diligências a fim de indicar a 

localização e essencialidade dos bens objeto desta lide. Manifestação da 

administradora judicial apresentada sob o ID nº 13079434. É o relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Primeiramente, importa ressaltar que a 

empresa requerida Tauá Biodiesel Ltda. encontra-se em processo de 

recuperação judicial nos autos nº 3435-42.2017.811.0086 (código 

105258), com Assembleia Geral de Credores suspensa até o julgamento 

do AI nº 1004459-21.2018.811.0000. Vale acrescentar ainda que, nos 

autos da mencionada recuperação judicial, pela decisão proferida em 

09.02.2018, fora prorrogado o stay period até e ultimação da referida 

Assembleia. Isso porque, o período de suspensão previsto no artigo 6º da 

Lei nº 11.101/2005 busca a proteção do patrimônio da empresa, 

classificado como essencial ao exercício de suas atividades, além de 

visar à superação da situação financeira crítica da recuperanda. 

Observa-se também que a Lei de Falência e Recuperação em seu artigo 

49, § 3º, prevê que em se tratando de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, 

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 

venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 

da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (grifo 

nosso). Assim, verifica-se que o requerente, na condição de proprietário 

fiduciário se submete ao prazo de suspensão do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, desde que os bens objeto da alienação fiduciária sejam 

essenciais à manutenção da atividade empresarial. Nesse sentido também 

se posiciona a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO 

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 

SÚMULA N. 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. BUSCA E 

APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se 

afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos 

fundamentos da decisão impugnada. Precedentes. 2. A simples indicação 

dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido 

enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso 

especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 

do STF. 3. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei 

n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, 

dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao 

regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" 

(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (AgInt no AREsp 1057370 / RS AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0034499-6, Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 01/03/2018, 

Data da Publicação/Fonte DJe 14/03/2018). “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 

SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso 

Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. 

Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca 

e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação 

judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. REsp 1660893 / MG 

RECURSO ESPECIAL 2017/0058340-9, Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 08/08/2017 Data da 
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Publicação/Fonte DJe 14/08/2017 Desse modo, seguindo o vetor decisório 

da Corte Superior, não busca esta julgadora desconsiderar a validade das 

alienações fiduciárias do banco requerente, mas tão somente verificar a 

viabilidade da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente de 

acordo com sua essencialidade ao desenvolvimento da sociedade em 

recuperação. Em virtude disso, foi determinada por esta magistrada a 

realização de diligência por parte da empresa administradora judicial para 

fim de se apurar o caráter de essencialidade dos bens objeto desta busca 

e apreensão, cujo relatório foi apresentado sob o ID nº 13079434. Durante 

tal vistoria, apurou-se que os seguintes bens foram “arrendados” os 

Grupo Bom Jesus Trator: 1) modelo 8335, chassi: 1RW8335RCCP064670 

(Contrato 881591/13); 2) Trator, modelo 8335, chassi : 

1RW8335RCDP069238 (Contrato 881591/13); 3) Trator, modelo 8335, 

chassi: 1RW8335RACP064470 (Contrato 881591/13); 4) Trator, modelo 

8335, chassi: 1RW8335RPEP084617 (Contrato 1001538/14). Por outro 

lado, acrescenta, que todos os demais bens descritos nos autos se 

encontram na posse da requeria, estando distribuídos entre as áreas 

exploradas por ela, porém devido ao período de entressafra, não se pode 

afirmar quanto à utilização integral dos mesmos pela Tauá Biodiesel Ltda. 

Salienta a administradora judicial que as máquinas descritas nos contratos 

nº 1005104/14 e 1105470/15 são indispensáveis à colheita do algodão, 

bem como o pulverizador, por não haver sobressalente. Em relação aos 

tratores, apesar do número representativo de bens, o relatório aponta que 

estão distribuídos entre fazendas exploradas pela requerida, sendo 

importante mencionar a distância entre as área cultivadas, o que 

inviabilizaria o deslocamento de tais equipamentos para utilização 

compartilhada. No entanto, há que se levar em conta, para fins de 

verificação do caráter de essencialidade, que houve redução da área de 

plantio, além do que há bens arrendados ao Grupo Bom Jesus, o que não 

guarda correlação com a atividade-fim desenvolvida pela Tauá Biodiesel 

Ltda. Desse modo, a administradora judicial concluiu que os bens trator 

modelo 8335, chassi: 1RW8335RCCP064670 (Contrato 881591/13), trator, 

modelo 8335, chassi: 1RW8335RCDP069238 (Contrato 881591/13), trator, 

modelo 8335, chassi: 1RW8335RACP064470 (Contrato 881591/13), trator, 

modelo 8335, chassi: 1RW8335RPEP084617 (Contrato 1001538/14) não 

estão em posse da Tauá Biodiesel Ltda. e tampouco vêm sendo 

empregados no desenvolvimento de sua atividades-fim, o que permite a 

sua retirada de pronto da esfera patrimonial da sociedade em 

recuperação. Quanto às demais garantias fiduciárias, estas estão de fato 

na posse da requerida, sendo aparentemente destinadas ao exercício da 

atividade econômica, não podendo pelo menos, por ora, esta magistrada 

concluir pela essencialidade das mesmas, sendo ainda necessários 

esclarecimentos por parte da empresa administradora judicial, a fim de 

informar a quantidade de tratores que pode eventualmente ser 

considerada excedente, considerando as máquinas que estão de posse 

do Grupo Bom Jesus e que podem retornar à atividade-fim da 

recuperanda, a quantidade de hectares a ser plantada, o tipo de cultura e 

o manejo do solo. Isto posto, considerando que restou provada a mora, 

defiro parcialmente a medida liminar para determinar a busca e apreensão 

dos bens trator modelo 8335, chassi: 1RW8335RCCP064670 (Contrato 

881591/13), trator, modelo 8335, chassi: 1RW8335RCDP069238 (Contrato 

881591/13), trator, modelo 8335, chassi: 1RW8335RACP064470 (Contrato 

881591/13), trator, modelo 8335, chassi: 1RW8335RPEP084617 (Contrato 

1001538/14), uma vez que não essenciais à atividade-fim da empresa 

requerida em recuperação. Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para o requerido efetue o pagamento integral da dívida. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão com a descrição dos 

referidos bens móveis. Determino, ainda, que a empresa administradora 

judicial informe, no prazo de até 15 (quinze) dias, a quantidade de tratores 

que possa eventualmente ser considerada excedente, levando-se em 

conta as máquinas que estão de posse do Grupo Bom Jesus e que devem 

retornar à atividade-fim da recuperanda, a quantidade de hectares a ser 

plantada, o tipo de cultura e o manejo do solo. Citem-se os réus para, 

querendo, em 05 (cinco) dias, pagarem a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou para 

oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da execução 

da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Intime-se a 

administradora judicial. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do 

art. 212 do NCPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nova Mutum, 24 

de maio de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74396 Nr: 2925-68.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Prestes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS-CPE/Serimidia Serigrafia e Comunicação, 

BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, Mundial Editora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Vieira - OAB:MS 

3.044, Esio Oliveira de Souza Filho - OAB:MT 15.687-A, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB: MT 14.469-A, Valquiria Pereira Barbosa 

- OAB:MT 4.130

 Vistos. (...) Fixo como pontos controvertidos a legalidade da cobrança 

dos débitos com a consequente inclusão do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como a validade da assinatura do requerente 

aposta no contrato e, ainda, eventuais danos morais suportados pelo 

autor decorrentes de eventuais inclusões indevidas nos órgãos de 

proteção ao crédito, notadamente com a comprovação do ato ilícito, nexo 

causal, culpa ou dolo e a extensão dos danos suportados. Considerando 

que as requeridas Mundial Editora e MS-CPE/Serimidia Serigrafia e 

Comunicação não se manifestaram no prazo assinalado para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, conforme certidão de fl. 

161, dou por preclusa a produção de provas por estas. Defiro a produção 

de prova documental pleiteada pelo requerente e pela requerida BV 

Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento. Defiro a produção de 

prova pericial grafotécnica pleiteada pela requerida BV Financeira – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Assim, NOMEIO como perita o Sr. 

MARCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, perito grafotécnico, 

podendo ser localizado na Rua das Ipoméias, 1201, setor industrial norte 

em Sinop/MT, oportunidade em que as despesas periciais serão 

custeadas pela requerida BV Financeira, a qual requereu a produção da 

citada prova. Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco 

dias, se manifeste acerca do aceite ou não da nomeação, bem como para 

apresentar proposta de honorários periciais. Após, intimem-se as partes 

para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o disposto no 

artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

apresentem quesitos, caso ainda não tenham apresentado e indicar 

assistente técnico. Com o aporte da proposta dos honorários periciais, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

como a requerida BV Financeira para depósito do valor integral dos 

honorários periciais, em caso de concordância com os valores 

apresentados pelo perito. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114211 Nr: 846-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdBHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 93.

Determino a realização de estudo psicossocial com a adolescente no 

seguinte endereço: Rua dos Cedros, nº 816, Centro em Nova Mutum/MT.

 Com a vinda dos relatórios e estudo psicossocial, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105856 Nr: 6051-24.2016.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Célio Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, 

Vicente Aparecido Francisco Costa, Ilda Onesco Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, por seus advogados para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça PARA 

CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE LUCAS DO 

RIO VERDE-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DEVERÁ SE DAR 

NA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT - NOS 

AUTOS 3255-18.2018.811.0045

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88844 Nr: 4298-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A., Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ARI BAUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 50/51, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94259 Nr: 2581-82.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT face de 

CARLOS ROBERTO DA COSTA LIMA, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 68, a parte exequente informou o pagamento do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70775 Nr: 3284-52.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92328 Nr: 1386-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antonio Dagostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MOSENA - OAB:72174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA 

proposta por MAURO ANTÔNIO DAGOSTINI em face de CLAUDECIR 

FRANCISCO CENEDESE, ambos devidamente qualificados nos autos. (...) 

Considerando que já tentadas diversas vezes a citação do executado em 

seu endereço urbano, entretanto, sem êxito, uma vez que informado que o 

executado estaria em seu endereço na zona rural deste município. 

Outrossim, tenho que não resta configurada a hipótese de citação por 

hora certa, visto que não vislumbro a hipótese de suspeita de ocultação, 

uma vez que inclusive já informado pela esposa do executado que este 

estaria em sua fazenda na zona rural deste município. Desse modo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

endereço do executado na zona rural, bem como para que proceda ao 

recolhimento da diligência ou fornecer os meios para o deslocamento do 

Sr. Meirinho. Com o aporte do endereço atualizado e da diligência ou 

fornecimento de meios para deslocamento do Sr. Meirinho, independente 

de nova conclusão, expeça-se o respectivo mandado de citação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 3413-18.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Reis de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA em face de GUINCHOS 

CORUJÃO LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. À fl. 33, o 

autor pugnou pelo parcelamento das custas processuais e taxas 

judiciárias. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento 

e decido. Do compulso dos autos, verifico que merece ser deferido o 

requerimento de parcelamento das despesas processuais para os 

embargantes, isso porque conforme prevê o artigo 98, § 6º, do Novo 

Código de Processo Civil, pode o juiz modular o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Desse modo, entendo pela modulação da assistência 

judiciária gratuita e, por consequência, defiro o parcelamento das 

despesas processuais em 06 (seis) parcelas para os exequentes, a 

serem pagas impreterivelmente até o dia 10 (dez) de cada mês com fulcro 

no artigo 98, § 6º, do Novo Código de Processo Civil. Ademais, caso não 

seja efetuado pagamento de alguma das parcelas de taxas e custas 

judiciais, ensejará o não recebimento da petição inicial. Assim, recebo a 

inicial como ação de execução de quantia certa contra devedor insolvente, 

com base no artigo 824 do Código de Processo Civil, uma vez que o 

exequente não anexou documento probatório hábil, da cessão de direitos 

oriundos das cartas de crédito do Banco Bradesco, mencionadas à fl. 16. 

Assim, citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos do 

artigo 829 do CPC, sob pena de expedição de mandado de penhora e 

avaliação. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 

1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

exequente desta decisão. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105071 Nr: 3336-72.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE SENA PIVOTTO, Conduvale 

Transportes Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURAL PORK ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:MT 15.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora incluiu nos autos cópias 

ilegíveis às fls. 09, 09-v e 10.

 Verifico, ainda, que na procuração de fl. 17 o nome do requerente 

encontra-se em dissonância com o constante na exordial.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

aos autos as cópias legíveis dos documentos, bem como carrear aos 

autos a procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do 

mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111849 Nr: 6963-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPS, DRdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:10093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108306 Nr: 5105-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Locaff Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

LTDA-ME, CÉSAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Do compulso dos autos, verifico que merece ser deferido o 

requerimento de parcelamento das despesas processuais para os 

embargantes, isso porque conforme prevê o artigo 98, § 6º, do Novo 

Código de Processo Civil, pode o juiz modular o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Nesse sentido as lições de Luiz Guilherme Marinoni e 

Daniel Mitidiero: “O juiz pode modular o benefício da assistência judiciária 

gratuita, limitando-o, apenas, a certos atos processuais (§ 5º) ou 

oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas 

processuais. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Edição, pag. 

183)” Outrossim, assim preceitua o § 6º do artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil: “§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.” Desse modo, entendo pela modulação 

da assistência judiciária gratuita e, por consequência, defiro o 

parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) parcelas para os 

embargantes, a serem pagas impreterivelmente até o dia 10 (dez) de cada 

mês com fulcro no artigo 98, § 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Ademais, caso não seja efetuado pagamento de alguma das parcelas de 

taxas e custas judiciais, ensejará o não recebimento da petição inicial. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não especificou o tipo de 

tutela a ser pleiteada. Dessa forma, intime-se o patrono da requerente 

para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015), emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75400 Nr: 3954-56.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Terlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar as partes, por meio de seus advogados, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 133/135, requerendo o que entenderem de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80445 Nr: 3620-85.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rocha Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão deferida às fls. 41. 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para impulsionar o feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95282 Nr: 3242-61.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joice Joana Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da contestação apresentada, nos termos 

dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-lano prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51702 Nr: 2727-02.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Almeida Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão deferida às fls. 86. 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 
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estes autos para intimar a parte autora para impulsionar o feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74320 Nr: 2846-89.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adite Chiodi Heineck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão deferida às fls. 50. 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para impulsionar o feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105962 Nr: 3828-64.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlindo Vizoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 53/54, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99622 Nr: 6028-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão deferida às fls. 42. 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para impulsionar o feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105698 Nr: 3686-60.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gilberto Rolim de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71632 Nr: 146-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosildo Silva de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 95, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111440 Nr: 6783-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 63/66, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113575 Nr: 554-58.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exata Construções e Serviços Ltda. - Me, 

Jonata Avelar Morch, Mariela Alexandra Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 43, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 
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diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112567 Nr: 15-92.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Rosali 

Aparecida de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 74, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111423 Nr: 6777-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 63/66, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110370 Nr: 6132-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veraldo Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR 74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 23, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87314 Nr: 3288-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA PEREIRA, ALÉRCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - OAB:MT 

6.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 51/66, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73687 Nr: 2205-04.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 70/76, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 2723-62.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tucano Armazéns Gerais Ltda, José Simeão 

Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 125, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

nova Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das 

custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 70867 Nr: 3381-52.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 56, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79039 Nr: 27198-23.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multi Factoring Fomento Comercial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete Ana Cervi, Éderson Barros e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dargilan Borges Cintra - 

OAB:MT/9150, Luciano Lacerda Nunes - OAB:MT/10.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cervi - 

OAB:14020/MT, Tamara Duarte Gomes - OAB:MT 14.518

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 92/102, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75790 Nr: 4368-54.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda., Adir 

Freo, Marlon Cristiano Buss, Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 119, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75590 Nr: 4149-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astor Kayser, Anderson Luiz Kayser, Rosecler Kayser 

de Souza, Emerson Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Romilda Kayser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Milene Arissava - OAB: MT 16.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 137/144, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110439 Nr: 6167-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grando Colchões LTDA - ME, Marcos Antonio Valiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Cleni Lourenço Fernandes Valiatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 41, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 55039 Nr: 818-30.2011.523.0121

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJXdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPdSL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 191/193, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73528 Nr: 2047-46.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli, Raulino Novelli 

(Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 
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OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 119, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72179 Nr: 679-02.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renova Comércio de Veículos LTDA, Hugo 

Aguiar Coelho, Silvia Ramos Inácio Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 91, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87909 Nr: 3671-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 68, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97716 Nr: 4904-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVANIO PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão de fls. 32. Nos 

termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72756 Nr: 3500-47.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Espindola Cechet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Analisando atentamente aos autos, verifico que a parte autora não juntou 

demonstrativo atualizado do crédito, conforme art 524, “caput”, do CPC.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, nos termos dos artigos 

524 do Código de Processo Civil, apresenta memória de cálculo atualizada, 

ainda que apenas com base nos dados que possui.

Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de fls. 

197/198.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34371 Nr: 697-33.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A2 - Publicidade Propaganda e Eventos Ltda, 

Asturlei Santana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão de fls. 101. Nos 

termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41893 Nr: 1260-56.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oro & Oro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão 68. Nos termos da 

legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43683 Nr: 3062-89.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alberto Nunes & Cia Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão de fls. 90. Nos 

termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51216 Nr: 2251-61.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delta Logística e Transporte Rodoviário de 

Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão de fls. 65. Nos 

termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52174 Nr: 3190-41.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meirelane Rosa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Guido Rodrigues da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão de fls. 57. Nos 

termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110130 Nr: 6005-98.2017.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVI, MdCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o embargante requereu o benefício da 

justiça gratuita, contudo não trouxe aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a sua condição de hipossuficiência financeira.

Dessa forma, intime-se o patrono dos embargantes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de rejeição dos embargos, nos 

termos do artigo 918, inciso II e do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 798-94.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão de fls. 82. Nos 

termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53292 Nr: 800-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Bazilio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Muriam Pollo de Lima - 

OAB:21.404-O, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão de fls. 58. Nos 

termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 26043 Nr: 1895-13.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Alexandre Fantinel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOB HUDSON DA SILVA LIMA - 

OAB:20.476, Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 7.023-B, Luciana 

Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Paula Küster 

Andriata - OAB:MT 15.998A, Procurador(a) do Municipio de Nova 

Mutum - OAB:, Sônia de Fátima da Silva - OAB:18.130, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DOROTI DENICOLO - 

OAB:18589

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM/MT em face de GILSON ALEXANDRE 

FANTINEL, todos já qualificados nos autos.

 Às fls. 98, a parte exequente informou a quitação integral do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas processuais pelo executado.

Proceda a baixa no Renajud de fl. 90.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101306 Nr: 989-66.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller, Luiz 

Capocci
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103957 Nr: 2731-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuda da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vercilei José Arbugeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por EDER RESINO 

JUNIOR em face de CLEUDA DA SILVA DE SOUZA, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, pelos 

qual requer o pagamento do valor convencionado no acordo homologado 

por este juízo.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51705 Nr: 2729-69.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmen Solage Pereira Riquel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a citação às fls. 109/110, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena de 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99474 Nr: 5988-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando o decurso do prazo requerido às fls. 55, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 4611-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando o decurso do prazo da intimação de fls. 63, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51820 Nr: 2838-83.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando o decurso do prazo da intimação de fls. 116, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob 

pena de extinção

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44371 Nr: 3890-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucenil José do Bondespacho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCENIL JOSÉ DO BONDESPACHO, Rg: 

1703033-1, Filiação: Josuel Ciro de Bondespacho e Lucila Marcelina de 

Bondespacho, data de nascimento: 01/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Rosário Oeste-MT, solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

Despacho/Decisão: “Considerando a ausência do acusado, que não foi 

localizado para ser intimado pessoalmente, e tampouco foi intimado por 

edital desta sessão de julgamento, sendo certo que, nos termos dos art. 

431 c.c art. 420, ambos do Código Pena a ausência de intimação do 

acusado do julgamento em plenário é uma causa de nulidade absoluta, 

premente se faz o adiamento do presente ato.Assim, redesigno a Sessão 

de Julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Júri para o dia 28 de 

setembro de 2018, às 09h00min.Intime-se o acusado da sessão ora 

designada pela via editalícia.Expeça-se mandado de condução coercitiva 

para a testemunha José Edson Mendes Barbosa.Saem os presentes 

intimados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.
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Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado LUCENIL JOSÉ DO BONDESPACHO 

atualmente em lugar não sabido, para comparecer na SESSÃO DE 

JULGAMENTO pelo Tribunal Popular do Juri designado para o dia 28 de 

setembro de 2018, às 09h 00min, no endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso afereceu 

denúncia em desfavor de Lucinil Jose Bondespacho vulgo "Preto", Costa 

que no mês de março de 2009, na Rua das Gameleiras, sentido Jardim dos 

Ipes nesta cidade, o acusado, consiente da ilicitude, utilizando uma arma 

brança, qual seja uma faca, tentou matar a vítima Lourival Maciel de 

Moraes, não se consumando o homicídio. Ante o exposto, denuncio como 

incurso por três vezez, no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do 

Código Penal.

Nova Mutum, 19 de junho de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25402 Nr: 65-46.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilda Miguel dos Santos - 

OAB:PR 86.147, Orildo de Souza - OAB:40.846, Samuel Alves 

Portugal - OAB:PR 61.013

 Vistos.

 Intime-se a Defesa do acusado Lázaro Borges da Silva para ciência dos 

documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 880/923.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25402 Nr: 65-46.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilda Miguel dos Santos - 

OAB:PR 86.147, Orildo de Souza - OAB:40.846, Samuel Alves 

Portugal - OAB:PR 61.013

 Vistos.

 Intime-se a Defesa do acusado Lázaro Borges da Silva para ciência dos 

novos documentos juntados pelo “Parquet”.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 1380-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogerio 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:MT 

8.443, Felipe Carlos Almeida - OAB:MT 19.847, Marcelo Machado de 

Oliveira - OAB:MT 11.048, Ramão Wilson Junior - OAB:11702, 

Wanessa Morais Santos - OAB:MT 19.453

 Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os 

pedidos formulados pelas Defesas, e MANTENHO as prisões preventivas 

dos acusados Arthur Gabriel Martinez Basílio, Wenedy Francisco Cardoso 

Nunes, Robson Fonseca dos Santos e Márcio Xavier das Chagas 

Borges.Em tempo, oficie-se autoridade policial para que encaminhe, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o relatório referente à quebra do sigilo dos 

dados dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos acusados, 

assim como do laudo pericial realizado nos rádios comunicadores 

utilizados nos veículos apreendidos.No mais, aguarde-se a juntada da 

carta precatória expedida à Comarca de Cáceres/MT, que conforme se 

verifica já foi devidamente cumprida no juízo deprecado e remetida a este 

juízo. Aguarde-se também, o retorno das missivas expedidas ao juízo das 

Comarcas de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Cáceres/MT e Pontes e 

Lacerda/MT, ou o fim do prazo assinalado para o cumprimento, e após, 

dê-se vistas dos autos às partes para apresentação de memoriais finais 

escritos.Às providências.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 1380-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogerio 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:MT 

8.443, Felipe Carlos Almeida - OAB:MT 19.847, Marcelo Machado de 

Oliveira - OAB:MT 11.048, Ramão Wilson Junior - OAB:11702, 

Wanessa Morais Santos - OAB:MT 19.453

 Vistos.Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a denúncia 

ofertada pelo Ministério Público, dando os acusados ARTHUR GABRIEL 

MARTINEZ BASÍLIO, ROGÉRIO ANDRADE GONÇALVES, WENEDY 

FRANCISCO CARDOSO NUNES E DOUGLAS JESUS DA SILVA como 

incursos nos artigos 33, “caput” e 35, c.c art. 40, inciso V, todos da Lei 

11.343/06 e dando os acusados ROBSON FONSECA DOS SANTOS e 

MARCIO XAVIER DAS CHAGAS como incursos nos artigos 33, “caput” e 

35 c.c art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 

10.826/03.Consigno que, considerando a conexão entre o crime de tráfico 

e outro crime de rito comum ordinário, o feito deve seguir este último, 

consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cito:Ementa: 

PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO 

PARA O TRÁFICO. CONEXÃO COM OUTROS DELITOS. ADOÇÃO DO RITO 

ORDINÁRIO COMUM. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1 - Se há, como na espécie, 

conexão entre os delitos de tráfico e de associação com outros crimes, a 

adoção do rito comum ordinário não é causa de nulidade, porquanto é mais 

amplo e favorece, em última ratio, a ampla defesa. Precedentes iterativos 

desta Corte. 2 - Recurso ordinário não provido. (STJ - RECURSO 

ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 55097 MS 2014/0343152-0, 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de publicação: 02/03/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117007 Nr: 2331-78.2018.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alexandre Jeferson Dallagnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samuel Antonio Honório da 

Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sem ad - OAB:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

Requerente.Intimem-se.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 55059 Nr: 2536-20.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vercedino Francisco Triches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 
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extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 05/11/2018, às 16h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112351 Nr: 7208-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Balduino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 12/11/2018, às 14h30min.

Por fim, proceda-se a atualização da pena de multa, e, após, intime-se o 

recuperando para que efetue o recolhimento, no prazo de 15 dias, sob 

pena de emissão de certidão de débito para posterior inscrição na Dívida 

Ativa.

 Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63940 Nr: 2683-40.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARISTIDES BOBRZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a 

respeito da petição e documentos de folhas 92/94, os quais informam 

sobre a quitação da dívida objeto do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98577 Nr: 7696-78.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAISSA APARECIDA MOURA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILI NERES CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS 

- OAB:19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Compulsando os autos, conforme laudo de estudo psicossocial 

apresentado à ref. 39, verifica-se que a criança Emily Victória Toledo Silva 

reside na Comarca de Barra do Garças – MT.Pois bem. Nos termos do 

artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é competente para 

dirimir as questões referentes à guarda de menor o Juízo do foro do 

domicílio de quem já exerce legalmente.Ademais, consigna-se que, no 

presente caso incide a Súmula nº 383 do STJ, que dita: "a competência 

para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". Nesse sentido, é 

a jurisprudência:Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

GUARDA. DOMICÍLIO DA GUARDIÃ DA MENOR. DECISÃO AGRAVADA 

CONFIRMADA. Conforme o teor da Súmula nº 383 do STJ: "A competência 

para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.". As ações de 

guarda devem ser processadas preferencialmente na Comarca 

correspondente ao local em que a criança reside em companhia do 

guardião, a fim de facilitar eventual averiguação acerca das condições de 

vida do menor que se façam necessárias para dirimir a controvérsia 

estabelecida entre os genitores sobre a guarda. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069776029, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 27/07/2016).Dispositivo.Dessa forma, nos termos do 

artigo 147, inciso I, do ECA e Súmula 383 do STJ, declaro a incompetência 

deste juízo, declinando a competência ao Juízo da Comarca de Barra do 

Garças – MT.Remetam-se os autos ao Juizado da Infância e Juventude 

daquela Comarca, após a devidas anotações.Oficie-se.Cientifique-se o 

Ministério Público.Intime-se a requerente da decisão, por seu 

procurador.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92195 Nr: 3864-37.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSENE MARIA PETKOWICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar nos autos da juntada de 

contestação de ref. 26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67855 Nr: 2673-59.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR CASTELO BRANCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B/MT, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:9.981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos ao 

Recurso de Apelação de fls. 168/215

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70842 Nr: 1047-68.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO BORGES BINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA KAROLINE LEAL LIRA 

ALVES - OAB:21077/O

 Assim sendo, não tendo a requerente observado o procedimento previsto 

na lei, a manutenção da multa aplicada é medida de rigor.Lado outro, tendo 

a requerente demonstrado justo motivo para sua ausência, ainda que não 

tenha agido em conformidade com o determinado no CPP, reduzo a multa 
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aplicada para 01 (um) salário mínimo.Intime-se a requerente para o efetuar 

o recolhimento da multa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de execução 

da sanção.Ciência ao MP.Após, aguarde-se o transcurso do período de 

prova relativo ao benefício da suspensão condicional do processo 

concedida ao réu.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96144 Nr: 6261-69.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853-A MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Eventuais penhoras, restrições e averbações ficam revogadas.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94013 Nr: 4830-97.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA RODRIGUES DE SOUZA, ACILON RODRIGUES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAUJO - OAB:OAB/MT 20460, WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do CPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 24 de JULHO de 2018, às 15h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64842 Nr: 323-98.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO SHALON LTDA, PEDRO BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FURTADO LOUBET - 

OAB:9.444-MS, WILSON VIEIRA LOUBERT - OAB:4.899/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:- declarar a 

inaplicabilidade do quanto disposto no RICMS, anexo VIII, artigo 4º, § 3º, 

inciso III:- declarar aplicável ao caso em análise a redução da base de 

cálculo prevista no Convênio ICMS 51/92, incidindo, assim, alíquota 

diferencial de 3,66%, sendo devido o recolhimento de R$ 113.460,00;- 

declarar excessiva e nula a cobrança no percentual de 8,8% sobre o 

valor total dos bens descritos em exordial, conforme processo 

administrativo n. 5118775/2013; - declarar a quitação e extinção do débito 

fiscal ora discutido nos autos, ante o pagamento efetuado no valor de R$ 

27.280,00 e os depósitos judiciais no total de R$ 86.180,00, que perfazem 

a quantia total devida de R$ 113.460,00, autorizando o Estado de Mato 

Grosso a levantar tais quantias e seus acréscimos legais mediante 

alvará.CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico 

obtido, ou seja, 10% sobre a diferença entre o valor cobrado pelo fisco e 

o valor ora declarado como devido, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do 

CPC.ISENTO o Estado do pagamento das custas processuais.Sentença 

não sujeita ao reexame necessário,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97795 Nr: 7270-66.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632//O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104971 Nr: 3208-46.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME PAZETTO, APARECIDA MENEZES 

PAZETTO, VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO, ROBISON 

APARECIDO PAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 
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que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86080 Nr: 206-05.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARDS, KMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BORGES ANDRADE - 

OAB:18.994

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 19505 Nr: 1810-84.2006.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 169/174 e rejeito os embargos 

declaratórios de fls. 182/183.Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença de fl. 162.Após o decurso do prazo legal, expeça-se alvará em 

favor da parte exequente para levantamento dos valores de fl. 168 e seus 

acréscimos legais.O autorizado deverá possuir poderes específicos para 

a prática do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103559 Nr: 2351-97.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por ordem superior e como a intimação do Ilustre causídico 

foi em 23/05/2018, sendo que que o prazo encerra dia 19/06/2018 ref. 13 

e que no r. despacho foi concedido o prazo de 15 dias, sendo que a guia 

foi expedida em 23/05/2018 e teve o seu vencimento em 04/06/2018, 

asssim, conforme petição de ref. 14, solicito ao departamento de controle 

de Arrecadação o parcelamento das custas dos autos 

2351-97.2018.811.0012, conforme determinado no r. despacho de ref. 

5.________________________Leide Vilela Neves, Gestora Judiciária da 

2ª Vara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103596 Nr: 2374-43.2018.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por ordem superior e como a intimação do Ilustre causídico 

foi em 23/05/2018, sendo que o prazo encerra dia 19/06/2018 ref. 13 e 

que no r. despacho foi concedido o prazo de 15 dias, sendo que a guia foi 

expedida em 23/05/2018 e teve o seu vencimento em 04/06/2018, asssim, 

conforme petição de ref. 14, solicito ao departamento de controle de 

Arrecadação o parce lamento das custas dos autos 

2387-42.2018.811.0012, conforme determinado no r. despacho de ref. 

5.________________________Leide Vilela Neves, Gestora Judiciária da 

2ª Vara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103599 Nr: 2375-28.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por ordem superior e como a intimação do Ilustre causídico 

foi em 23/05/2018, sendo que o prazo encerra dia 19/06/2018 ref. 13 e 

que no r. despacho foi concedido o prazo de 15 dias, sendo que a guia foi 

expedida em 23/05/2018 e teve o seu vencimento em 04/06/2018, asssim, 

conforme petição de ref. 14, solicito ao departamento de controle de 

Arrecadação o parce lamento das custas dos autos 

2374-43.2018.811.0012, conforme determinado no r. despacho de ref. 

5.________________________Leide Vilela Neves, Gestora Judiciária da 

2ª Vara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68241 Nr: 2940-31.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO TOMÉ DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a alteração do horário de expediente forense no dia em 

que agendada audiência nestes autos, conforme Portaria n.º 

629/2018-PRES, publicada em 11.05.2018, REDESIGNO o ato para o dia 04 

de julho de 2018, às 13h00min (horário oficial de Cuiabá).

Intimem-se as partes e seus procuradores na forma da Lei.

Intimem-se as testemunhas pessoalmente.

Havendo policial militar arrolado como testemunha, oficie-se o Comando da 

Polícia Militar local comunicando a alteração de data da solenidade, 

requisitando a apresentação do militar na data ora designada.

Remetam-se os autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública para 

ciência, caso estejam atuando no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86599 Nr: 505-79.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERITON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.
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Defiro o requerimento ministerial formulado a ref. 147, item 2. Expeça-se 

nova carta precatória para oitiva das testemunhas Jean Moreira Neves e 

Andrey Attila da Silva. Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento.

Desde já, declaro encerrada a instrução processual caso haja o 

transcurso do prazo fixado sem devolução da missiva, com fundamento 

no artigo 222 do CPP.

Indefiro o pedido formulado no item 3 da manifestação de ref. 147, pois os 

membros do MinistérioPúblico possuem acesso ao sistema informatizado 

Politec Online, onde podem acessar diretamente os laudos elaborados por 

aquela instituição.

Assim sendo, por se tratar de diligência intrínseca ao ônus da prova que 

compete à acusação, as diligências requeridas serão deferidas apenas 

em caso de demonstração de insucesso pela via apontada.

Por fim, não tendo a Defesa demonstrado alteração fática ou jurídica 

capaz de alterar a medida cautelar imposta aos réus, nos termos do artigo 

316 do CPP, acolho o parcer ministerial de ref. 147, item 4, e indefiro o 

pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão 

formulado a ref. 141.

Com a juntada da carta precatória a ser expedida, remetam-se os autos às 

partes para apresentação de memoriais.

Ciência às partes, inclusive da expedição da carta precatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75494 Nr: 3106-29.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, EMERSON 

AGUIAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o retorno dos autos e o trânsito em julgado do "decisum", 

determino a expedição de guia de execução de pena definitiva, bem como, 

o cumprimento das determinações não alteradas contidas na sentença 

condenatória e no acórdão.

Abra-se vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, para ciência, bem como para requererem o que entender de direito.

Após, nada mais havendo, certifique-se e arquivem-se os autos com 

baixa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92155 Nr: 3835-84.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JUAREZ GOMES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076/MT, WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

OAB:18256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21455-A

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81054 Nr: 2205-27.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCBC, ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 54: defiro o pedido.

Expeça-se carta precatória de acordo com o endereço indicado em 

petição.

Tendo em vista que a parte autora possui interesse em audiência de 

conciliação, determino seja novamente designado tal ato, com prazo 

razoável para cumprimento da carta precatória.

 Intimem-se as partes nos endereços informados em petição para 

comparecerem à audiência de conciliação, como já determinado 

anteriormente.

Proceda a Gestora o quanto necessário para realização da Sessão de 

Conciliação.

Após, em caso de composição amigável das partes, conclusos para 

homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64262 Nr: 3013-37.2013.811.0012

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONSON ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB:16122-A, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELSO LOPES DE CARVALHO 

- OAB:3556-B/MT

 Vistos.

Depois de detida análise dos autos, concluo ser necessário o julgamento 

simultâneo da presente ação com a dissolução em apenso, de Código 

67618, nos termos do art. 55, §3º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos em apenso, até a presente 

data não houve a citação do réu Jonson Almeida dos Santos, autor nesta 

demanda.

Assim, a fim de dar celeridade processual ao feito e nos termos do art. 6º 

do Código de Processo Civil, concedo o prazo de dez (dez) dias para que 

o autor desta demanda, Jonson Almeida dos Santos, apresente nos autos 

em apenso, Código 67618, procuração outorgada com poderes para 

recebimento de citação e, no prazo legal, conteste o feito.

Em tempo, considerando-se que a parte ré prestou contas às fls. 113/217 

e até a presente data não foi oportunizada à parte autora a devida 

manifestação, determino sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

tomar ciência da prestação de contas e requerer o que for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98829 Nr: 7857-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAYRONI LEIGH ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE FERRARI, NAYRON GABRIEL LEIGH 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para requerer o que

entender de direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66960 Nr: 2017-05.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NX GOLD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8.406-BA, WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:14186/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito e julgo improcedente a pretensão inicial, condenando 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, o que faço nos termos do artigo 85 e seguintes 

do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o decurso do prazo 

legal, nada sendo requerido, pagas as custas processuais 

remanescentes,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68081 Nr: 2828-62.2014.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODILON MANOEL DE ALMEIDA, 

SONIA MARIA FRANHÃ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, acolho a prejudicial de mérito suscitada nos embargos 

monitórios e declaro a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o 

presente processo com apreciação do mérito da causa.Condeno a 

embargada/autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios ao procurador do embargante/réu, 

sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, consoante disposição do art. 85 e seguintes do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo legal,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104594 Nr: 2969-42.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRITON PAZETTO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88235 Nr: 1550-21.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRACI CORDEIRO DA SILVA, Cpf: 

00746295146, Rg: 1603391-4, Filiação: Jandira Soares da Silva e Jose 

Cordeiro de Farias, data de nascimento: 05/10/1964, natural de Fazenda 

Nova-GO, casado(a), trabalhadora rural. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS DE IRACI CORDEIRO 

DA SILVA, PARA SE MANIFESTAREM NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando-se a petição juntada à ref. 36, 

intimem-se, por edital com prazo de 30 dias, eventuais herdeiros da parte 

autora.Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos à autarquia ré para 

manifestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 24 de abril de 2018

Luciene Kelly Marciano RoosJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72355 Nr: 1681-64.2015.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BORGES DE OLIVEIRA FRANÇA, 

WEIDER VICENTE DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANE DE SOUZA ALEXANDRA, 

WELLINGTON VICENTE DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON VICENTE DE FRANÇA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE GUARDA EM DESFAVOR DO 

REQUERIDO E OUTROS.

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 48: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 20 de abril de 2018

Altair Gonçalves JúniorGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010262-92.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA HELENA CONCEICAO DA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010262-92.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: SILVIA HELENA CONCEICAO 

DA MAIA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento nas disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente processo. Sem custas e honorários. 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada, em favor da 

parte exequente. O autorizado deverá possuir poderes especiais para a 

prática do ato. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor 

e arquivem-se os autos. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/90. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-06.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA BUENO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 07 de agosto de 

2018, às 09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 25 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-88.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 07 de agosto de 

2018, às 09h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 25 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE ASSIS SOUZA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 07 de agosto de 

2018, às 10h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 25 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Franciele da Costa Machado (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 07 de agosto de 

2018, às 10h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 25 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-43.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Elizabeth Santana Feitosa (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 14 de agosto de 

2018, às 07h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 25 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000154-89.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GARCIA TOLEDO OAB - MT0013174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000154-89.2017.8.11.0012 EXEQUENTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsado os autos, 

constato que a parte executada foi intimada para, querendo, opor 

embargos ou impugnar a execução, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados. Pois bem, considerando a 

inexistência de embargos/impugnação, homologo o cálculo inicial e 

determino a expedição de ofício requisitório do pagamento (RPV - 

requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado de R$ 

21.121,20, referente aos honorários advocatícios. Advirto ao Cartório que 

a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito nos moldes do art. 534, 

§ 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) 

necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada. 

Cientifique-se o executado dos documentos retidos em cartório, conforme 
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solicitado e certificado em ID 12193083. Após, nada sendo requerido, 

volvam-me conclusos para prolação de sentença de quitação do débito. 

Nova Xavantina/MT, 14 de março de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000151-37.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GARCIA TOLEDO OAB - MT0013174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000151-37.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Compulsado os autos, 

constato que a parte executada foi intimada para, querendo, opor 

embargos ou impugnar a execução, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados. Pois bem, considerando a 

inexistência de embargos/impugnação, homologo o cálculo inicial e 

determino a expedição de ofício requisitório do pagamento (RPV - 

requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado de R$ 

24.641,40, referente aos honorários advocatícios. Advirto ao Cartório que 

a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito nos moldes do art. 534, 

§ 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) 

necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada. 

Cientifique-se o executado dos documentos retidos em cartório, conforme 

certificado em ID 12194473 . Após, nada sendo requerido, volvam-me 

conclusos para prolação de sentença de quitação do débito. NOVA 

XAVANTINA, 05 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010876-73.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M F GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYDI PEREIRA DUARTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010876-73.2011.8.11.0012 EXEQUENTE: M F GOMES - ME 

EXECUTADO: AYDI PEREIRA DUARTE Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora intimado a 

manifestar, requer a desistência da presente demanda (Id 11008626). Pelo 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 050/2018-CA

O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 R E S O L V E:

 LOTAR, a partir desta data, 25/6/2018, na Secretaria da Segunda Vara 

desta Comarca, a servidora: JULIANA MIRANDA MAGALHÃES CORRÊA 

DE ALVARENGA, matrícula 35.446, Analista Judiciária, portadora do CPF 

nº 060.139.116-06.

Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 25 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N°. 041/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Servidor, nos 

autos de Pedido de Providências n.º 194-55.2018.811.0044 – ID. 85395, no 

tocante ao arquivamento indevido do inquérito Policial de Código 23719;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Investigatória para melhor apurar os 

fatos, produzir provas e verificar a autoria, em tese, da infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Art. 4º - ESTABELECER o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para 

apresentação do Relatório, com possibilidade de prorrogação, mediante 

justificativa.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 14 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 042/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 3579-45.2017.811.0044 – ID. 82531, no tocante a 

ausência de devolução do Mandado de Intimação, mesmo intimado para 

tanto;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 
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melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 14 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 043/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 526-22.2018.811.0044 – ID. 86208, no tocante a não ter 

localizado o endereço do denunciado sendo que outro Oficial localizou no 

mesmo processo;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 14 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 044/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 4289-65.2017.811.0044 – ID. 84081, no tocante a não ter 

localizado o endereço da vítima sendo que outro Oficial localizou;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 14 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

PORTARIA N°. 045/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;

CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 46-44.2018.811.0044 – ID. 85175, no tocante a não ter 

localizado o endereço da testemunha sendo que outros Oficiais 

localizaram;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 
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infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 14 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77670 Nr: 1137-09.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - OAB:125702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29968 Nr: 409-75.2011.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peri Inacio Ferrari, Silvana Ferrari, Daiane Ferrari, 

Anderson Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidivânia dos Santos, Avelino Caetano da 

Silva, Edu Arruda Junior, Francisco de Almeida Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Cintra Farias - 

OAB:11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

juntada nos autos dos documentos indicados pela União às fls. 113 e 

113-v.

Com a juntada dos documentos mencionados, intime-se a Procuradoria da 

União para se manifestar no prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75284 Nr: 48-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lady Adila Schaefler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do trânsito em julgado da sentença, intime-se a parte exequente a 

fim de dar prosseguimento no cumprimento de sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58246 Nr: 3231-32.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Alves Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da petição acostada às fls. 68/69, certifique a Sra. 

Gestora a respeito da expedição dos RPV’s e sua situação atual.

Após, volva-me os conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 120 Nr: 389-12.1996.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Catarino, Aparecida Endrice 

Catarino, Espólio de João Gualberto Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josmar José dos Santos, Aroldo Peixoto de 

Azevedo, Antônio Severo, Joares Borges dos Santos, Antonio Nantes, 

José Thiago Pontes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255/MT, Carlos Alberto Vieira da Rocha - OAB:11.101-MT, 

Ricardo Pedrollo de Assis - OAB:7685/MT, Rubens Pereira de 

Souza - OAB:686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Luiz Falcão Novaes - 

OAB:2640/MS

 Vistos, etc.

Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem quanto à certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 522, trazendo 

aos autos informações necessárias para o fiel cumprimento do mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80678 Nr: 2570-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Fassicolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o patrono da parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularize a petição de fls. 40/69, vez que apócrifa.

Após, intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 76106 Nr: 392-29.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Hugney França Galindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23474 Nr: 2251-95.2008.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dourado Alves & Souza Ltda ME, Darci Fatima de 

Souza, Andre Eduardo Dourado Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário de Saúde do Estado de Mato 

Grosso- Rep Sr Augustinho Mouro, Coordenadoria de Vigilância Sanitária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Solange Capitula ( 

Procuradora do Estado ) - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, intimem-se as 

partes, para querendo, manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85825 Nr: 402-39.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Caetano Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 26/07/2018 às 13h30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88690 Nr: 1871-23.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Pauvels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 15/08/2017, às 14h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88706 Nr: 1879-97.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aladia Narcizo de Souza Leao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sayuri Susuki Filipin - 

OAB:24434-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 15/08/2018 às 14h30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89303 Nr: 2183-96.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macio Menezes Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 15/08/2018 às 15h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77517 Nr: 1040-09.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda, Olímpio José 

Ferreira Neto, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 15/08/2018 às 15h30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31411 Nr: 1844-84.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fagner de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade da impugnação e intime-se a parte autora 

para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 9132 Nr: 186-06.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 (...) Pois bem, da análise dos autos, observo, que o recurso impetrado é 

descabido, tendo em vista tratar-se de decisão interlocutória, na fase de 

cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 1.015, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Vejamos:Art. 1.015. Parágrafo único. 

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias 

proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de 

sentença, no processo de execução e no processo de inventário.O artigo 

203, Parágrafo I e II do Código de Processo Civil, estabelece a diferença 

entre sentença e decisão interlocutória. Vejamos:Art. 203. Os 

pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões 

interlocutórias e despachos.§ 1o Ressalvadas as disposições expressas 

dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do 

qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva 

do procedimento comum, bem como extingue a execução.§ 2o Decisão 

interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não 

se enquadre no § 1o.Deste modo, restou evidenciada o equívoco no 

recurso interposto, revelando tratar-se a decisão de fls. 313 de decisão 

interlocutória, haja vista, a fase processual tratar-se de cumprimento de 

sentença. Posto isso, deixo de remeter estes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, tendo em vista tratar-se de recurso interposto 

erroneamente.Assim, intime-se a parte exequente para, se manifestar nos 

autos, no prazo legal.Cumpra-se. Paranatinga/MT, 20 de junho de 

2018.Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19117 Nr: 578-04.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Mamoru Kawamata, Sidney Lopes de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziella S. Ferreira 

Frederico - OAB:10.307, Marcelo Aparecido Alves Ferreira - 

OAB:8102/MT, Oséas Alves Ferreira - OAB:5891/MT

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fls. 747, intime-se a parte autora/credora 

para se manifestar quanto o teor da petição de fls. 750.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22047 Nr: 827-18.2008.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Losandro Schilling, Leandro Schilling, Devora Ghensev 

Barberan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Dias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Fabricio Henrique Pereira 

e Nascimento - OAB:OAB/MT 9.648, Gisele Raquel Zulli - OAB:, 

Norberto Ribeiro da Rocha - OAB:1035 B, Paulo Sergio Daufenbach 

- OAB:5325/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Losandro 

Schilling, Leandro Schilling, João Inácio Moellmann, Devora Ghensev 

Barberan em face de Ilton Dias Ferreira.

É o breve relato. Decido.

Vale ressaltar que na ação de interdito proibitório n.º 

957-81.2003.811.0044 – Código 10246, foi prolatada sentença.

Assim, diante de tais considerações, não subsistem razões para o 

prosseguimento do feito, sendo a extinção da presente ação medida que 

se impõe, ante a perda superveniente do objeto da demanda.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e 

determino o arquivamento do presente feito, com devidas baixas 

necessários.

Custas recolhidas e isento de honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74808 Nr: 3504-40.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piccin Máquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Donizeti Sanchez - 

OAB:73.055 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a citação do requerido por via postal, eis que o correio não 

abrange a zona rural.

Quanto a remessa dos autos ao contador para apresentar o cálculo 

pormenorizado do valor da diligência a ser recolhida, não se faz 

necessário uma vez que ao emitir a guia de pagamento será solicitado a 

localidade do mandado a ser cumprido e o próprio sistema informará o 

valor.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, devendo ser encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30470 Nr: 909-44.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, J.J. 

Indústria Comércio e Construção Ltda, Aurora Construções e Serviços 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6.755 MT, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho - 

OAB:2623/MT, Rogerio Barão - OAB:8313

 Vistos.

A fim de se evitar nulidade, proceda-se a intimação do Município de 

Paranatinga, na pessoa de seu procurador, pessoalmente (art. 183, do 

NCPC).
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Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 10246 Nr: 957-81.2003.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Leo Flach, Hélio Silva Parente, Homero Amilcar 

Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Dias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Paulo Sergio Daufenbach - 

OAB:5325/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação, para constar o presente como 

cumprimento de sentença, bem como a alteração dos pólos ativo e 

passivo.

Após, intime-se o(a)(s) executado(a)(s), através de seu(s) 

representante(s) legal(is), a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 

15 (quinze) dias (NCPC, art. 523), sob pena de aplicação de multa no valor 

de 10%. (art. 523, §1º, NCPC).

Não havendo o pagamento voluntário, intime-se o exequente a fim de, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80456 Nr: 2448-35.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatas Borges Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de realização da perícia médica visando 

comprovar a incapacidade da parte autora, nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco Xavier, n. 

1415, Centro, Parantinga/MT, para o exame médico do requerente, que 

deverá informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia 

médica, independentemente de termo de compromisso, que deverá 

responder os quesitos formulados pelas partes, em 20 (vinte) dias.

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no "caput" do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Após, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75274 Nr: 45-93.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoelina José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de realização da perícia médica visando 

comprovar a incapacidade da parte autora, nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco Xavier, n. 

1415, Centro, Parantinga/MT, para o exame médico do requerente, que 

deverá informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia 

médica, independentemente de termo de compromisso, que deverá 

responder os quesitos formulados pelas partes, em 20 (vinte) dias.

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no "caput" do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Após, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31151 Nr: 1586-74.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60484 Nr: 763-61.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Honório do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Vera - OAB:3238/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52991 Nr: 2205-33.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kewin Daniel Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Basf S/A, Dva Agro do Brasil - Comércio Importação e Export. de 

Insumos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT, Pablo 

Cortez Loi - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERRAIRO 

HONORIO - OAB:115461, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

Paulo Eduardo Machado Oliveira de Barcellos - OAB:79.416/SP

 Vistos.
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Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

quanto ao pedido de admissão da prova emprestada formulado à fl. 

237/138.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32655 Nr: 895-26.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinete Clementina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32653 Nr: 893-56.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raide Bom Despacho da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23337 Nr: 2114-16.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Quissi, Maria Lindair Batista Quissi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Rossati, Jorge Alves Batista, 

Sizenando Martins, José Martins, Irene Pereira Martins, José Gricolo, Lindo 

Bisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Vistos.

Considerando que não houve o pedido de exclusão da conjugue vaora 

antes da prolação da sentença, intime-se a Sra. Maria Lindair Batista 

Quissi, qualificada nos autos, para se manifestar quanto ao pedido de fls. 

327/328.

No mais, proceda-se o desentranhamento dos documentos de fls. 292/326 

e encaminhe-se para o INCRA.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52050 Nr: 1245-77.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucred Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unio Armazens Gerais Comércio e 

Representações, Marlon Cristiano Buss, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 64, uma vez que compete a propria parte adotar as 

providências para localizar o endereço da parte requerida.

 Intima-se a parte autora para, em 10 dias requerer o que entender de 

direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54150 Nr: 280-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues Pereira, José Nilo Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos,

 Ante a não concordância da proposta apresentada pelo executado e 

também pelo fato do requerente ter manifestado estar aberto para novas 

negociações, conforme- se evola a fl. 118, Intima-se a parte executada 

para, em 05 (cinco) dias, manifestar interesse em nova sessão pelo 

CEJUSC.

 Após, conclusos.

Cumpre-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54201 Nr: 330-91.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldir Freitas Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro os pedidos formulados às fls. 71/72, tendo em vista que compete 

a própria parte adotar os meios para localizar os bens da parte ré 

possiveis de penhora.

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que entender de 

direito.

 Cumpra - se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 1022-56.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para em 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

 Cumpra - se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 1620-10.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Stoffel, MAURINO STOFFEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Antes de analisar a petição de fls. 59/60, Intime-se a parte autora para, 

em 05 (cinco) dias manifestar acerca da não localização do

executado Luciano Stoffel conforme certidão de fl. 57, até porque o 

referido executado não foi citado e o petitório faz cinuações como se já 

estivesse.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66026 Nr: 3141-87.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Ana Maria Aparecida 

Campos da Silva, Lázaro Vigilato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o presente feito encontra-se aguardando julgamento 

dos embargos à execução (código 70883) e que estes foram julgados, 

entendo prudente disponibilizar a parte executada para cumprir 

voluntariamente a obrigação, razões pelas quais INDEFIRO o pedido de fl. 

39.

Intime-se a parte executada para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

voluntário da divida, nos moldes da decisão de fl. 24.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88370 Nr: 1665-09.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Antonovicz, Edmundo Madzgala, 

Zelania Przywitowski Madzgala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo Civil, 

citem-se as partes executadas para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua 

propriedade suficientes para a garantia da execução.

Em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida.

Em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada poderá 

ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional do 

advogado da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89189 Nr: 2123-26.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lúcio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade 

suficientes para a garantia da execução.

Em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida.

 Em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada poderá 

ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional do 

advogado da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88187 Nr: 1566-39.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Gomes - 

OAB:265959/SP, Emilene Aparecida Martins e Souza - 

OAB:262785/SP, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112/SP, 

Ieda Maria Pando Alves - OAB:125618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade 

suficientes para a garantia da execução.

Em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida.

Em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada poderá 

ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional do 

advogado da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54991 Nr: 1010-76.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimeno do acordo acostado às fls. 173/174.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 356 Nr: 667-13.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ignat & Ignat Ltda - Comercial Eldorado, 

Euclydes Perotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 
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- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro o pedido de reconsideração formulada às fls. 298/299, tendo em 

vista a ausência de alteração fática subsetivel a alteração da decisão de 

fl. 297.

 Intima-se a parte autora para, em 15 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32214 Nr: 457-97.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A, 

Edson Dalla Vechia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Dalla Vechia, Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640/MS, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Marco André 

Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Marco André 

Honda Flores - OAB:9708-A

 Vistos,

Intima-se a parte autora para, em 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88287 Nr: 1627-94.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Luiz Biondo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte embargante ingressou com embargos à execução de quantia 

certa de título extrajudicial com pedido de efeito suspensivo e tutela de 

urgência.

Informa que o valor da causa é elevado e que atualmente encontra-se em 

período de grande dificuldade financeira.

Pede o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

DECIDO.

A consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

(CNGC) art. 468, §7º, determina que o parcelamento poderá ser realizado 

em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, 

sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

 Entretanto, a nova sistemática processual prevista no artigo 98, §6º do 

CPC/15 permite o seu parcelamento, quando as custas demonstrarem-se 

demasiadamente excessivas, como forma de assegurar o acesso ao 

Judiciário.

 Desta feita, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais 

formulado pelo embargante.

Para tanto, intime-se a parte embargante para que efetue o pagamento da 

primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72938 Nr: 2768-22.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thami Verônica Moretto, Emerson Cesar Moretto, 

Armelindo Júnior Moretto, Jacielli Moretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Josimar Loula 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes de Campos - 

OAB:22088/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 Autos n. 72938

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

Emerson Cesar Moretto e Outros em face da decisão de fls. 327.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 503).

É o breve relatório. Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a parte 

embargante, irresignada com a decisão, busca, realmente, uma nova 

decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos e nego provimento.

Certifique a Sra. Gestora se a contestação apresentada pelo réu às fls. 

504/516 é tempestiva.

Se tempestiva, intime-se a parte autora para impugnar no prazo legal.

Intimem-se e se cumpra.

 Paranatinga/MT, 21 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88785 Nr: 1914-57.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realda Teresinha Schmitt, Rafael Cristiano 

Schmitt, Yonara Claudia Riscarolli Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

 Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 
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manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Conste, ainda, no mandado, que no prazo supra, o requerido poderá 

oferecer embargos. Em não havendo pagamento ou oferecimento de 

embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69797 Nr: 1562-70.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC Santeiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Antes de analisar a petiçaõ de fl. 19, Intime-se a parte autora a fim de se 

manifestar da decisão de fl. 16.

 Após, conclusos.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51824 Nr: 1026-64.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barônio & Barônio Ltda - EPP/ME, Diamantino 

Barônio, Maria Terezinha Barônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 28/28v, tendo em vista que não se esgotaram os 

meios para localização do endereço da parte adversa.

 Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito em 10 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32509 Nr: 750-67.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulce Rodrigues Maciel, Dulce Rodrigues 

Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 36, pois entendo prudente a intimação da parte 

contraria para cumprir voluntariamente a obrigação.

Intime-se a parte executada para, em 03 (três) dias, cumprir 

voluntariamente a obrigação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25267 Nr: 1299-82.2009.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Castello Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ormindo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Parmegiani - 

OAB:74424/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação, para constar o presente como 

cumprimento de sentença, bem como a alteração dos pólos ativo e 

passivo.

Após, intime-se o(a)(s) executado(a)(s), através de seu(s) 

representante(s) legal(is), a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 

15 (quinze) dias (NCPC, art. 523), sob pena de aplicação de multa no valor 

de 10%. (art. 523, §1º, NCPC).

Não havendo o pagamento voluntário, intime-se o exequente a fim de, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26934 Nr: 2965-21.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirlei Solange de Almeida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Andressa Caroline Tréchaud - OAB:14099-MT, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, Giordano B. P. F. Oliveira - 

OAB:7.238/MT

 Vistos.

 Apesar de os patronos terem sido intimados da decisão de fls. 306/308, 

entendo prudente antes de determinar qualquer restrição ser intimado 

pessoalmente o executado para satisfazer a obrigaçaõ.

 Assim, Intima-se pessoalmente a parte executada para, em 03 (três) dias, 

efetivar o pagamento do débito referente a multa.

 Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57453 Nr: 2732-48.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdFXH(, Dalva Xavier Haimussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de incapacidade laboral pela parte requerente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 

2018, às 15:30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88960 Nr: 1998-58.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 
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presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88958 Nr: 1996-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Schena da Rocha de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88956 Nr: 1994-21.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineia Henrique de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Hernandes da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a medida pleiteada. Intimem-se as partes da 

presente decisão.Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se 

ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citado, o 

réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 15 dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 

dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88857 Nr: 1948-32.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Paz Pinheiro da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88855 Nr: 1946-62.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suiza Helena Brito de Oliveira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88854 Nr: 1945-77.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kassileni Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88233 Nr: 1594-07.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marco Antonio Claudino, Antonio Helio de Campos Silva, 

José Carlos Menezes, Luiz Antonio Soares Leonardo, Gildo Rodrigues 

Costa, Alessandro Sousa de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebíades Zamignani, Helena Tertuliano 

Zamignani, Reinaldo Gemenes, Valeria Regina Zamignani Gemenes, 

Patricia Zamignani Maluf, Alexandre Uebi Maluf, Denis Roberto Zamignani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:9601/B/MT, João Bosco dos Santos - OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1594-07.2018.811.0044 – Código: 88233.

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que os requerentes pleiteiam a gratuidade da 

justiça.

Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, em que pese às partes requerentes terem alegado na 

exordial que não possuem condições financeiras, denota-se pela análise 

da inicial e dos documentos apresentados que não são pessoas de 

parcos recursos.

 Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira das partes requerentes, não há como 

ser deferido o referido requerimento.

Reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade 

econômica e financeira das partes requerentes, não bastando para tanto 

a alegação de que não tem condições econômicas para arcar com as 

custas processuais.

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, ante a ausência 

de comprovação do estado de hipossuficiência.

No mais, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70051 Nr: 1669-17.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de incapacidade laboral pela parte requerente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 

2018, às 15:00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69516 Nr: 1464-85.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de incapacidade laboral pela parte requerente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 

2018, às 14:00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67175 Nr: 497-40.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Chaves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Dê-se vista a parte interessada.

Nada sendo requerido, retornem ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83347 Nr: 3931-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Emidio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de incapacidade laboral pela parte requerente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 

2018, às 13:00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78918 Nr: 1720-91.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Arguelho de Quadra Castiglioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 

requerente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 

2018, às 13:30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).
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 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87467 Nr: 1204-37.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdS, KGLdS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que trata de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como a alegação de pobreza, defiro o pedido de justiça 

gratuita .

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil , processe-se em segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade, sob pena de penhora de bens suficientes à 

satisfação do crédito, nos termos do artigo 528 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 523 Nr: 4-30.1997.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva Maia, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Sebastião da Silva Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Silva - 

OAB:2360/MT, Ariane Tanara Bastos de Lima - OAB:7.669-O/MT, Eric 

Ritter - OAB:5.397-B, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, 

Joaquim Martins Siqueira Neto - OAB:3.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, João Oliveira de 

Lima - OAB:4257-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61312 Nr: 1102-20.2015.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o transcurso do prazo solicitado às fls.50, intime-se a 

parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77480 Nr: 1032-32.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Morbeck Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique o decurso de prazo da defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 3776 Nr: 149-18.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demetrius Barbosa Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoela Ribeiro Guerino - 

OAB:73.469/PR

 Vistos.

Defiro os pedidos formulados pela parte autora à fl. 266.

Determino a alteração dos procuradores, a fim de constar como atuais 

procuradores os Doutos Advogados Sr. Sérvio Lúcio de Barcelos e José 

Arnaldo Janssen Nogueira, bem como, para receberem futuras 

intimações/publicações.

Ainda mais, determino a exclusão no sistema de antigos procuradores da 

parte autora destes autos.

Por fim, dê-se vista a parte autora, conforme requerido, pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 980 Nr: 1339-84.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Centro America Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Martins da Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Tardin - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos, sob pena de extinção.

Ainda mais, certifique-se a Senhora Gestora se a decisão de fl. 223 foi 

cumprida na íntegra.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29800 Nr: 241-73.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Antunes de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para em 15 (quinze) dias se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26576 Nr: 2595-42.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandalci Rossatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 
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Procuradora do INSS - OAB:1553487/

 Processo nº 383/2009 - Código 26576

Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por WANDALCI 

ROSSATO em face do INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL), 

todos qualificados nos autos.

Instada a manifestar acerca dos cálculos apresentados pela parte 

exequente, à parte executada anuiu com os valores apresentados às fls. 

119/120 (fls. 122-v).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pelo exame do processado, constato que a parte executada manifestou 

expressa anuência aos cálculos apresentados pela parte exequente, 

razão pela qual HOMOLOGO os valores apresentados pela exequente às 

fls. 119/120 para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se requisição de pequeno valor – RPV ou precatório requisitório, 

nos termos dos itens 2.12.2, 2.12.3 e seguintes da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC).

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, volva-me os 

autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78195 Nr: 1379-65.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Suel David Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pio Carlos Freiria Junior - 

OAB:18.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora requereu a desistência da ação, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83568 Nr: 4035-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do reconhecimento da conexão do auto em apenso( Código 76823- 

fls.52/52-v) como forma de evitar decisões conflitantes aguarde-se o 

termino da instrução dos autos em apenso (Código 76823) para o 

julgamento em conjunto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76823 Nr: 689-36.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Vistos.

Não há nulidade e nem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual 

declaro o feito saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal requerida às fls.98.

Quanto ao pedido de fls.100, compete a própria parte determinar tais 

providências.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/10/2018 às 

15:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64770 Nr: 2665-49.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte requerente para que manifeste quanto à 

proposta de acordo de fls. 54/55, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14052 Nr: 576-05.2005.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Luiza de Mendonça Buccioli, Lucinéia Buccioli 

Costa, Lucilene Buccioli Gomes Moraes, Adilson Geraldo Buccioli, Benedita 

Luiza de Mendonça, Marcus Aurélio Liogi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Etore Buccioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Martins Pereira - 

OAB:29505/PR, Marcus Aurélio Liogi - OAB:25.816/PR, Mauro Viotto 

- OAB:1806-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fl. 244, uma vez que compete a parte interessada 

determinada providência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28810 Nr: 1807-91.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandoval Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamiro Reis Luis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para em 05 (cinco) dias se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83540 Nr: 4025-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Braz da Silva, Antonia Madalena da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão dos Anjos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30160 Nr: 599-38.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Costa Coldebella, Enori Junges, 

Angelina Soares de Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Oliveira Costa 

- OAB:11.324-A/MS, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 309.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61087 Nr: 1014-79.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de localização de endereço, uma vez que compete a 

parte interessada diligenciar em busca de endereços em nome da parte 

requerida.

Assim, intime-se a parte requerente para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61748 Nr: 1321-33.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o procurador da parte autora indicado às fls.30/31 para, no 

prazo de 48 horas manifestar nos autos acerca do teor da certidão de 

fls.26, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53730 Nr: 2933-74.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirlei Roesler de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Defiro na íntegra o pedido formulado pela requerente às fls.132.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31522 Nr: 1950-46.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito das Neves Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de desistência do recurso acostado à fl.174, 

cumpra-se a parte final da decisão proferida às fls.156/157.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17350 Nr: 1428-92.2006.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izacir Aleixo Ferreira, Severino Reginaldo Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Osório Pizarro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - 

OAB:6861/GO, Leandro Martins Pereira - OAB:17136/GO, Ramos 

Gonçalves Lima - OAB:21618/GO, Silvia Assuka Carrion Okabe - 

OAB:10527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:3391-A/MT, Ronaldo Monteiro Feguri - OAB:8328/MT

 Vistos.

Cumpra-se o despacho retro.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59105 Nr: 3656-59.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarbas Possebon Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Catiste Tenório - 

OAB:16331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - 

OAB:4660-B/MT, Andréia Lehnen - OAB:10752-B/MT, Camila 

Stofeles Cecon Santana - OAB:16.258

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito.

Intime-se a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53791 Nr: 2994-32.2013.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldeni Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento do acordo acostado às fls.185/86.

Determino a Senhora Gestora que proceda a renumeração das folhas, a 

partir da fl.186.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54838 Nr: 893-85.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Rodrigues Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento do acordo acostados às fls.139/140.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27365 Nr: 355-46.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Souza Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retífica de Motores Exata Ltda ME, Marco 

Antonio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosecler Szadkoski - 

OAB:7325/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para, manifestar quanto o alegado na petição 

de fls. 232/235, comprovando nos autos a quitação do débito, conforme 

informado à fl. 227, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27176 Nr: 166-68.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Benjamim Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente à fl. 149, no sentido de 

realizar a penhora e avaliação do imóvel informado.

Expeça-se o competente mandado de avaliação e penhora do bem 

descrito à fl. 150/152.

Após, realizada a penhora, intime-se o executado para manifestar, no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23217 Nr: 1991-18.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macuco Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Ribeiro Soares - 

INMETRO - OAB:5.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte executada devidamente citada não apresentou 

defesa e nem constituiu advogado, remeta-se o presente feito ao e. 

Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso para julgamento do recurso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17187 Nr: 1264-30.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertoldo Barchet Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Fortes Drumm - 

OAB:1191/BA

 Vistos.

Intime-se a parte contrária para, querendo manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração de fls. 638/640, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75605 Nr: 179-23.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. SANTEIRO - EPP, Luiz Antonio Resende 

Santeiro, Janete Coelho Santeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, por sentença, o acordo entabulado às fls. 40/41, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários na forma acordada.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitado em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52631 Nr: 1839-91.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assoc. Sul de 

Mato Grosso Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani da Costa Santana, Zilá da Costa Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere-se o ofício de fl. 89, sob pena de devolução da presente missiva, 

sem o seu devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30450 Nr: 889-53.2011.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iaci da Silva Ramos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Bosco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere-se o ofício de fl. 180, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72313 Nr: 2549-09.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERILENES PEREIRA LEMOS, Gilmar Luis Morin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de localização de endereço, uma vez que compete a 

parte interessada diligenciar em busca de endereços em nome da parte 

executada.

Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68546 Nr: 1082-92.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selvino Ulmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primabay Defensivos Agrícolas Ltda, 

Agrosartori Comercio e Re. Agrícolas Campo Verde Ltda, FMC Química do 

Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para informar no 

prazo de 05 (cinco) dias, o endereço para intimação da requerida FMC 

Química do Brasil LTDA que está designada para o dia 27/07/2018, tendo 

em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. Retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84374 Nr: 4415-18.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonny Wesley Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 Código 84374

Autor: Jhonny Wesley Marques

Requerido: SICREDI

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, que por determinação verbal do MMº Juiz de Direito e 

Coordenador do CEJUSC, reagendo para o dia 15/08/2018 às 16h00m, a 

sessão de Conciliação, a realizar-se neste Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga-MT, sessão esta em que 

as partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados, na 

qual será buscada a composição amigável entre os mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84603 Nr: 4495-79.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinho Uluco Xerente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

reimpulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, haja 

em vista que estes autos ficaram em carga com o Ministério Público da 

data de 17/05/2018 a 29/05/2018, periodo em em o autor deveria ter 

retirado em carga os autos para apresentação de impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68889 Nr: 1232-73.2016.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPF, TPFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Silva Oliveira - 

OAB:10.951 OAB/PI

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, tendo em vista que não houve 

publicação no DJE para parte requerida, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono (a) do requerido para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifique as provas que pretende produzir ou 

manifestar sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87930 Nr: 1435-64.2018.811.0044

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elen Carolina Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 05 (dez) dias, acerca do despacho de fl. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58454 Nr: 3360-37.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Ribeiro de Macedo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da Certidão 

do Oficial de justiça de fl. Retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52045 Nr: 1239-70.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilei Miranda do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da Certidão 

do Oficial de justiça de fl. Retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 9291 Nr: 296-05.2003.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Deus da Silva, Carmelina Bernardina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Xavier de Andrade, ORLANDO 

MONTEIRO GONÇALVES, Nelson Boni, Mitsugu Yamauchi, Hidnori 

Yamauchi, Terezinha Aparecida de Jesus Feres, Pedro Rigo, Yone 

Rossetto Riggo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira 

Silva - OAB:9467/GO, Hans Norman Joesting - OAB:1609-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do retorno da 

Carta Precatória de fls. 283/285.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29777 Nr: 219-15.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Américo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Bauermeister - 

OAB:7.328-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias, no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71136 Nr: 2065-91.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do exequente para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca das providências constantes no 

despacho de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81827 Nr: 3220-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Menope Indústria e Comércio de Calçados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do exequente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acercado laudo de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24312 Nr: 340-14.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do exequente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do despacho de fl. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 12406 Nr: 1187-89.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADPdEdMG, VR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERLY SOARES ROSIAK - 

OAB:17866/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do exequente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do despacho de fl. 131, que não foi 

publicado no DJE no nome do patrono (a) do autor: "Defiro o pedido de 

desarquivamento feito às fls. 129/130, permitindo a vista fora do cartório 

por 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, 

promova-se o arquivamento novamente."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31159 Nr: 1594-51.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubi Gemmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, no que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50241 Nr: 1768-26.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Zata, Ana Terezinha Bressan Zata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do exequente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da devolução da Carta Precatória de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57257 Nr: 2608-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dauro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77545 Nr: 1056-60.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Morbeck Silva Júnior, Milton Mazutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da Certidão 

do Oficial de justiça de fl. Retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67229 Nr: 529-45.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DE S. P. DI DOMENICO - ME, Arleide de 

Souza Pereira Di Domenico, Gleide de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de São José do Rio Preto - SP e na 

Comarca de Rondonópolis-MT, trazendo aos autos o comprovante original 

de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70665 Nr: 1867-54.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Bonilha, Marcelo Alves Bonilha, 

Elisangela Aparecida Mariotini Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da Certidão 

do Oficial de justiça de fl. Retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86901 Nr: 895-16.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Moreira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86075 Nr: 484-70.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Raimundo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80982 Nr: 2750-64.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineia Santos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86959 Nr: 924-66.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Alves Bernardo, Santa Maria 

Empreendimentos e Participações Ltda, Anibal Manoel Laurindo, Elenice 

Polaroti Laurindo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO do confinante (Silvano Alves Bernardo) ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para localidade informada na petição inicial - 

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1122 Nr: 474-27.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16.988/MT, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

providenciar no juízo deprecado (Chapada dos Guimarães), no prazo de 

05 (cinco) dias, o pagamento complementar da diligência da oficiala de 

justiça responsável pelo cumprimento do mandado. Por oportuno, forneço 

o telefone da Oficiala de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado na Comarca deprecada (Elaine - 65 9.9262-2059). Número do 

processo para emissão de guia de pagamente de diligência n°. 

3590-42.2014.811.0024.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50258 Nr: 1786-47.2012.811.0044

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hotel Bezerra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington de Jesus Ferreira - 

OAB:7.107/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja republicado o despacho de fl. 245, tendo em vista 

que fora encaminhado ao DJE apenas para o autor. " Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fls. 243/244, permitindo a 

vista fora do cartório por 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido no prazo 

de 10 (dez) dias, promova-se o arquivamento novamente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88705 Nr: 1878-15.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.Nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente feito 

ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus respectivos advogados.Ao ser citado, o requerido deverá ser 

cientificado de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do CPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89232 Nr: 2157-98.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARLENE RODRIGUES DA SILVA 

em face do requerido ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, 

que é portadora de artrite reumatoide poliarticular, forma grave, 

necessitando do medicamento ETANERCEPTE 50MG. Aduz que a 

concessão dos medicamentos solicitados é de extrema urgência, uma vez 

que corre risco de que piore seu quadro clínico, caso não o obtenha.

Por essas razões, fundamentando em dispositivos da Constituição Federal 

e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

fornecimento do medicamento e, em razão da urgência própria ao caso, 

requer o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo o 

requerido a fornecer referidos fármacos.

O pedido veio instruído com os documentos de fls. 11/16.

Às fls. 20, foi aportado aos autos o ofício do Núcleo de Apoio Técnico do 

TJMT.

Manifestação da paciente às fls. 23.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 do mesmo códex:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura 

da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Assim, para a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se 

necessário, ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu artigo 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu artigo 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem.

O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido:

“O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 623 de 909



assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140).

Conforme dispõe o artigo 196, “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 que “as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com prioridade para 

as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.

 Ademais, diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, por meio 

da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a todos os 

entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso II.

 Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o 

legislador infraconstitucional editou o artigo 2º da Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 

verbis: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam:

“Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do 

Sistema Único de Saúde, os entes federados são solidariamente 

responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. 

Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 

625).

 Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, solidariamente 

responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e proteção, e 

também a sua recuperação.

 Feitas tais considerações, passa-se à análise do caso concreto, bem 

como se restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência.

Diante da informação do Núcleo de Apoio Técnico, extrai-se que o 

medicamento pleiteado pela requerente, é fornecidos pelo SUS, sendo o 

fármaco de responsabilidade do Gestor Estadual.

 Compulsando os autos, verifico que a requerente não juntou qualquer 

documento comprobatório nos autos, de que fez o requerimento do 

fármaco junto ao SUS, bem como que este se negou a fornecer o 

medicamento. De modo que, ante a ausência de negativa de concessão do 

medicamento, não é cabível o deferimento da tutela de urgência.

Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada.

Oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato.

Assim, cite-se e notifique-se o requerido para, querendo, apresentar 

defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88882 Nr: 1962-16.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertolina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

 Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao serem citados, os réus deverão ser cientificados de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88811 Nr: 1925-86.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel da Silva Pego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que o exequente pugnou pela 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas 

devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65478 Nr: 2903-68.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vatanates José Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. ERIC 

RITTER, OAB/MT 5.397-B, para proceder a devolução dos autos nº 

2903-68.2015.811.0044 - código 65478, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa e 

outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo 

(Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88928 Nr: 1983-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Emidio da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Gestão de Meios Pagamento Pedagio 

sem Parar - CGMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.Nos 

moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de 

Processo Civil.Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao serem citados, 

os réus deverão ser cientificados de que o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88812 Nr: 1926-71.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF Comercio de Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.Nos 

moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de 

Processo Civil.Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao serem citados, 

os réus deverão ser cientificados de que o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61071 Nr: 1006-05.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Ribeiro & CIA Ltda -EPP, Antonio Carlos 

Ribeiro, Genirce Conde Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010308-19.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA BOZIN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. sentença do ID nº 12720018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-55.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DA SILVA 48888265104 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. sentença do evento nº 

12088786.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-17.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON TONDORF ALVES PINTO (RÉU)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. sentença do evento nº 12507117.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 625 de 909



Comarca de Peixoto de Azevedo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-37.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIA MOREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GOMES GIMENEZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010160-37.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 16.407,72; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WILLIA MOREIRA DE AZEVEDO Parte Ré: REQUERIDO: REINALDO GOMES 

GIMENEZ Senhor(a): ANGELITA KEMPER Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

no prazo de 05 (cinco) dias informar o atual endereço do executado, nos 

termos determinados. PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de junho de 2018. 

Atenciosamente, NILSON ABREU DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-62.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT24202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000119-62.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SAMUEL DA SILVA ELIAS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): FILINTO CORREIA DA COSTA JUNIOR A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a 

Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 05/07/2018, às 17:20 horas, na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE 

ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 25 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-62.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT24202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000119-62.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SAMUEL DA SILVA ELIAS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do autor/Reclamante, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

05/07/2018, às 17:20 no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito e resultará no 

pagamento das custas processuais, com fundamento no artigo 51, I da Lei 

9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 25 de junho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000009-63.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 945,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

INDIANA SILVA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1000009-63.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 945,72; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 21 de maio de 2018 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-96.2012.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS OAB - RJ122249 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010191-96.2012.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 83,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSA DA CONCEICAO 

DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 

10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 25 

de junho de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-12.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SILVA NOBRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

CONTINENTAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010108-12.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.850,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ANTONIA SILVA 

NOBRE Parte Ré: REQUERIDO: CONTINENTAL , EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 25 de junho de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-12.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SILVA NOBRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

CONTINENTAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010108-12.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.850,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ANTONIA SILVA 

NOBRE Parte Ré: REQUERIDO: CONTINENTAL , EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 25 de junho de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001012-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001012-83.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: TANIA MARA NOGUEIRA REQUERIDO: ALVINO VENANCIO 

BARBOSA Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, 

devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 20 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000908-91.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 25 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO TIMOTEO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000841-29.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AGNALDO TIMOTEO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 25 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000725-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAMAZIA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000725-23.2018.8.11.0013. AUTOR: 

DAMAZIA TEIXEIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 25 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001099-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001099-39.2018.8.11.0013. AUTOR: 

IZAIAS LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Defiro 

AJG. Cite-se. , 25 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001145-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. P. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001145-28.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: NAIR MISTURA REQUERIDO: JULIO CESAR PEREIRA DA 

SILVA Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se 

com nossas homenagens de estilo. , 25 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001146-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. O. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001146-13.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: GESSILENE GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: 

LEANDRO BISPO DE OLIVEIRA Cumpra-se servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 25 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001152-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MARQUES DELAZARI OAB - SP288361 (ADVOGADO)

GISELE VILAS BOAS CRUZ OAB - 033.114.111-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001152-20.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUCAS GABRIEL CRUZ SILVA REPRESENTANTE: GISELE 

VILAS BOAS CRUZ REQUERIDO: ANDERSON SANTOS SILVA Cumpra-se 

servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com nossas 

homenagens de estilo. , 25 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001143-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALITON GONCALVES ALECRIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIA GERMANO BATISTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLARICE DE FATIMA DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

VALDIR CAETANO CHAVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001143-58.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: WALITON GONCALVES ALECRIM REQUERIDO: ROSINEIA 

GERMANO BATISTA Cumpra-se servindo a presente como mandado. 

Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 25 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001129-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FLAVIO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001129-74.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MANOEL FLAVIO DE LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, 

devovla-se com nossas homenagens de estilo , 25 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001138-36.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, 

devovla-se com nossas homenagens de estilo , 25 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001142-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001142-73.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ALFREDO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devovla-se com 
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nossas homenagens de estilo , 25 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135256 Nr: 1563-17.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvina Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para dar andamento ao feito , 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123746 Nr: 5273-79.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilia Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135242 Nr: 1559-77.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para dar andamento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163693 Nr: 2026-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97020 Nr: 832-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMONT PALACE HOTEL LTDA-ME , Jean 

Peter Nascimento dos Santos, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Dê-se vista às outras partes para que digam sobre a petição do réu de 

ref. 149 . Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135948 Nr: 1932-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA CRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, e decreto o 

DIVÓRCIO, forte no art. 226, §6º, da Constituição Federal, de HORÁCIO 

MOREIRA DOS SANTOS e ZULMIRA CRAVO.Pelo princípio da 

sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Como o requerido 

também possui o benefício da AJG, as cobranças de tais parcelas 

sucumbenciais ficam suspensas.Expeça-se Mandado de Averbação junto 

ao serviço Notarial competente.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.Processo isento de custas 

e despesas processuais.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33626 Nr: 1092-84.2006.811.0013

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Alves da Silva, Carina Myata Stadié, 

Hélio Maróstica, Maria Regina Padovan Maróstica, Maria Aparecida Saran, 

Osmar Saran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Babka - OAB:303464/SP, 

Eliana da Costa - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Eduardo Goldshmidt - 

OAB:139119/SP, José Bacaltchuk - OAB:4.404-A, LÉLIO TEIXEIRA 

COELHO - OAB:RJ/30.236, Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:RJ/2070-A

 Vistos.

Diante da petição de fls. 630/631, bem como visando imprimir ao presente 

feito os preceitos da prova emprestada e da economia processual, 

intimem-se as partes para que manifestem se concordam em admitir como 

prova emprestada as provas testemunhal e pericial produzidas nos autos 

em apenso de n. 2208-33.2003.811.0013 no prazo de dez dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145691 Nr: 5990-57.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELITA MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165095 Nr: 2736-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléber Alves Arantes Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 
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OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o processo nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de

Processo Civil. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167818 Nr: 4025-10.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HONÓRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o dia 1º de agosto de 2018 às 13hs. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 157924 Nr: 11796-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON OLIVEIRA DA SILVA, TASSILA RAYANE 

CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 20 de 

setembro de 2018, às 16 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163002 Nr: 1769-94.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da 

cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como 

objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum.

Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em 

urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente 

ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida.

Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida não encontra 

respaldo legal.

Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela.

Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por uma 

coas na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público¸ 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97034 Nr: 841-51.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135678 Nr: 1757-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO - FALECIDO, ISALTINA 

HENRIQUE RIBEIRO - FALECIDA, Este juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o inventariante para apresentar planilha de partilha. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138406 Nr: 3032-98.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO INACIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da impugnação, intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97520 Nr: 1011-23.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCY GINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da impugnação, intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145328 Nr: 5839-91.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da impugnação, intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130448 Nr: 8329-23.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos do autor, diante da concordância do INSS.

Expeça-se RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159408 Nr: 136-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que digam sobre a litispendência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 171492 Nr: 5395-24.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSL INDUSTRIA DE ANTENAS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV PORTAL DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Belasque Filho - 

OAB:OAB/MG 36.631, Isabela de Melo Belasque - OAB:OAB/MG 

134.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para promover a demanda junto ao Sistema PJE. 

Arquivem-se estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138778 Nr: 3152-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Às partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147606 Nr: 6859-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilce dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA VIEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayrla Thandra Martins - 

OAB:19699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:13848

 Defiro o requerido pelo prazo de 02 dias.

Designo audiência de continuação para depoimento pessoal da requerida 

para o dia 25/07/2018 às 14hs. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150291 Nr: 8125-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDINEIDE TOMICHA CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (MUNDIAL 

EDITORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Stábile - 

OAB:OAB/SP 251.594, Wanessa Cristina de A.Garcia - OAB:OAB/MS 

16.208-

 Às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148996 Nr: 7437-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigovale de Guaporé Com. E Ind. De Carnes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYEL MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antenor Mateus Correia 

Neto - OAB:OAB/AL 8.222

 Defiro o requerido e concedo o prazo de 05 dias para juntada de novos 

documentos, após, ao requerente para que se manifeste no prazo de 05 

dias acerca dos novos documentos acostados e conclusos para 

apreciação do pedido de liminar apresentada na reconvenção.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001086-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO DONIZETH DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 631 de 909



LACERDA DESPACHO Processo: 1001086-40.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ARMANDO DONIZETH DOS SANTOS REQUERIDO: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de retificação de registro civil ajuizada por ARMANDO DONIZETH 

DOS SANTOS. Argumenta o autor que seu nome fora grafado 

erroneamente em seus documentos pessoais, motivo pelo qual requer seja 

procedida a retificação necessária. Juntou documentos de fls. 10/15. É a 

suma do necessário. Ao busca a retificação de seu nome, o apresentou 

cópia de certidão de casamento, cópia de averbação de divórcio, cópia de 

cédula de identidade e cópia do cartão de cadastro de pessoas físicas. No 

entanto, é de sabença geral que os documentos apresentados pelo autor 

são confeccionados mediante a contra-apresentação da certidão de 

nascimento, devendo, assim, ser retificado seu assento para que os 

demais documentos de identificação pessoal também o sejam. Desta 

maneira, imprescindível a apresentação de cópia atualizada da certidão de 

nascimento do autor, pois, conforme dito acima, o retificação do registro 

civil, por via judicial, é feita no assento do nascimento e não nos 

documentos emitidos pelos mais variados órgãos públicos. Assim, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

cópia atualizada da certidão de nascimento, sob pena de indeferimento, na 

forma do art. 320, c/c o art. 321, ambos do NCPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000878-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VEREDIANA PERONI LOSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO TAPIAS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000878-56.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VEREDIANA PERONI LOSS REQUERIDO: TIAGO TAPIAS 

ALVES Vistos. INTIME-SE a autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a 

fim de incluir no polo ativo da demanda os titulares do direito a alimentos, 

quais sejam, G.P.T, I.P.T, H.P.T, sob pena de extinção do processo. Com o 

decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à conclusão. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ALVES AMORIM (AUTOR)

LOURDES CONCEICAO ALVES AMORIM (AUTOR)

CRISTIANE ALVES AMORIM (AUTOR)

CLEIA ALVES AMORIM (AUTOR)

JOAO ALVES AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000889-85.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CRISTIANE ALVES AMORIM, JOAO ALVES AMORIM, ROZANGELA ALVES 

AMORIM, CLEIA ALVES AMORIM, LOURDES CONCEICAO ALVES AMORIM 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seus advogados, via DJE, para emendar a petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do NCPC), a fim de regularizar a 

representação processual da autora Lourdes Conceição Alves Amorim 

trazendo aos autos o instrumento de mandato, bem como a declaração de 

hipossuficiência devidamente assinados pela sua curadora, sob pena de 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, § 

1º, da CNGC. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, 

PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 25 de junho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000910-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000910-61.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: WANDERSON ANTONIO DE SOUZA Vistos. COLHA-SE 

manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que oficia 

no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 110, “caput”, da Lei 

nº. 6.015/73). Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para 

análise e deliberação. PROVIDENCIE-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

25 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000940-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLORACI BISPO DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BISPO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000940-96.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: FLORACI BISPO DE OLIVEIRA MAGALHAES 

INVENTARIADO: PAULINO BISPO DE OLIVEIRA Vistos. DEFIRO a abertura 

do inventário. No mais, NOMEIO como inventariante FLORACI BISPO DE 

OLIVEIRA MAGALHÃES que, intimada da nomeação, prestará, dentro de 

cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, bem como, para apresentar as primeiras declarações no prazo 

de vinte (20) dias, tomando-se por termo. CITEM-SE, após, para os termos 

do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os 

legatários, se não estiverem representados nos autos por meio de 

advogado/Defensor Público, intimando o órgão do Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, bem como a Fazenda Pública e o 

testamenteiro, se houver testamento (NCPC, artigo 626). Concluídas as 

citações, ABRA-SE vista dos autos às partes, em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações, na forma do art. 627 do NCPC. Após, a contar do término do 

prazo supra, poderá a Fazenda Pública manifestar-se sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em quinze (15) 

dias (NCPC, artigo 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (NCPC, artigo 634), manifestando-se expressamente. A 

propósito, DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 98, caput, do NCPC. Após a conclusão. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 

de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000964-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA RIBEIRO DIAS MARQUES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000964-27.2018.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT RÉU: ROSANA 

RIBEIRO DIAS MARQUES FERREIRA Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do NCPC). DEFIRO, 

pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (art. 701 do NCPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas processuais (art. 701, § 1º, do NCPC). Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em favor dos advogados do autor no patamar de 

5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701 do NCPC). 

CONSTE, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos e que, não cumprindo a obrigação ou não embargando, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 702 do 

NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá o réu requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (art. 701, § 5º, e 916, “caput” e § 6º, do NCPC). CITE-SE 

e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de junho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001010-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001010-16.2018.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT RÉU: SILVANA 

BEVILAQUA DOS SANTOS Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias 

(art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao 

presente processo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à 

conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001084-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001084-70.2018.8.11.0013. AUTOR: 

SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. CITE-SE a requerida 

pessoalmente, por meio de carta guarnecida com aviso de recebimento, 

consignando-se expressamente o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa, bem como as cominações do art. 344 do NCPC. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

caput¸ do NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor da 

requerida, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001101-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA ALVES FERNANDES (RÉU)

MAX TINTAS E ACESSORIOS LTDA-ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001101-09.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: MAX TINTAS E ACESSORIOS LTDA-ME - ME, 

HELOISA ALVES FERNANDES Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias 

(art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao 

presente processo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. Com o decurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154834 Nr: 10311-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO LEOCADIO DA SILVA, 

Cpf: 04662117160, Rg: 25596926, Filiação: Lauricia da Silva Leocadio e 

José Leocadio Neto, data de nascimento: 19/01/1993, natural de Jauru-MT, 

solteiro(a), autonomo, Telefone 65998088200. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 32, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 
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CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Resumo da Inicial: A genitora do autor e o requerido mantiveram um 

relacionamento amoroso do qual nasceu o demandante. As partes até já 

fizeram exame de DNA confirmando o vínculo biológico (documento 

anexo). Apesar da prova técnica demonstrando o vínculo com o requerido 

que, inclusive, paga prestação alimentar em favor do autor desde 

novembro de 2016, o réu se nega a fazer o reconhecimento legal do filho. 

Assim, em face da negativa do demandado em reconhecer legalmente a 

paternidade, somente resta socorrer-se do Judiciário, para que seja 

declarada a existência da relação de filiação.

Pontes e Lacerda, 21 de junho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49185 Nr: 5689-91.2009.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adriana Vilela Goulart, Cláudia Vilela Goulart 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Tarcisio de Vilela Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A, Weder De Lacerda Silva - OAB:18.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129675 Nr: 8047-82.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antunes Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida de Souza Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de APARECIDA DE SOUZA 

QUEIROZ, devidamente qualificada nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a CARLOS 

ANTUNES DE QUEIROZ, também qualificado, que deverá firmar o 

competente compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e 

no órgão oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, 

na forma do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação 

em custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, determinando 

que se proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro 

de nascimento/casamento da interditada (fl. 15).Em seguida, REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de junho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168067 Nr: 4156-82.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linane Lene Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PENSÃO POR MORTE RURAL 

ajuizada por LINANE LENE LIMA, devidamente qualificada, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A inicial se fez acompanhar dos documentos de fls. 6/29.

O réu foi devidamente citado e apresentou contestação tempestivamente 

(fl. 37).

A autora apresentou impugnação à contestação às fls. 40/41.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Analisando os autos, pela natureza do direito em litígio, verifico ser 

improvável a obtenção de conciliação, além de que as partes não se 

manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, autorizado pelo 

artigo 331, § 3º, do Código de Processo Civil, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. FIXO como 

pontos controvertidos da lide: o exercício de atividade laboral na zona 

rural, em regime de economia familiar, por parte do segurado, instituidor da 

pensão ora requerida, e a dependência econômica da autora em relação 

ao “de cujus”.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova oral se consolida como mecanismo 

decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da referida prova.

DESIGNO o dia 21 de agosto de 2018, às 13h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas 

as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem como o 

depoimento pessoal da autora, em observância ao disposto no art. 342 do 

Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168107 Nr: 4188-87.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LORECI COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte requerente, à fl. 36, a reconsideração da sentença que 

extinguiu o processo, sem resolução do mérito, uma vez que o mesmo não 

apresentou o comprovante do indeferimento administrativo, apesar de 

devidamente intimado [fl. 23].

 É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 
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ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Contudo, para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: 

o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais).

Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores, 

vejamos:

 “EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO 

RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO - DESPACHO 

QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO - 

PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de reconsideração não 

tem o condão de interromper e nem suspender o prazo para a interposição 

do recurso cabível. Caracterizada a preclusão temporal, nos moldes do 

art. 473 do Código de Processo Civil, não cabe qualquer discussão ou 

apreciação de questão já decidida. (TJMG - Agravo Interno Cv 

1.0024.10.063591-1/004, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, publicação da súmula em 

11/08/2014)”.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalterado 

o “decisum” de fls. 25/26, tal como foi lançado.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49257 Nr: 660-60.2009.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilton Fernando Lopes Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Terezinha Lopes Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos citados 

acima, ACOLHO o pedido do autor, a fim de exonerar o Sr. Anilton 

Fernando Lopes Farias do pagamento de pensão alimentícia em relação ao 

seu filho Gabriel Souza Farias.NOTIFIQUE-SE a Defensoria 

Pública.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Após, nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.Pontes e Lacerda, 11 de 

junho de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168596 Nr: 4398-41.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelli Gonçalves da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que foi confeccionado alvará. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, procedo a intimação da 

parte autora para proceder a retirada de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132209 Nr: 255-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B, MAX DELIS DE QUEIROZ - OAB:16802-B/MT

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

efetue a conversão da presente execução provisória em execução 

definitiva.

DEFIRO o pedido de fls. 114, para tanto, DETERMINO a inscrição do 

executado MOISÉS HENRIQUE RODRIGUES (CPF: 570.537.661-87) junto ao 

cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio do Sistema SERASAJUD, 

na condição de devedor de Hellen Caroline Sólis Rodrigues, no montante 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Outrossim, DEFIRO o pedido de protesto do título, devendo a Secretaria 

deste Juízo expedir a certidão da dívida para o registro no Cartório de 

Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Pontes e Lacerda. Para 

tanto, OFICIE-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118838 Nr: 3152-78.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE ONESIMO DE BRITO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325, 

LETICIA NUNES ONOFRE - OAB:23519/O, Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB: 7.400, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de:I) 

DECLARAR a interdição definitiva de SILVIO TEIXEIRA DE SOUZA, 

devidamente qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a VALDIRENE ONÉSIMO DE 

BRITO SOUZA, também qualificada, que deverá firmar o competente 

compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, determinando que 

se proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento do interditado (fl. 18).Em seguida, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58420 Nr: 3985-09.2010.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lourivaldo Rodrigues Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vereador Presidente da Câmara Municipal de 

Pontes e Lacerda-MT, Paulo Roberto de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700, Eronides Dias da Luz - OAB:4490/MT, Ronan Silva de 

Oliveira - OAB:8906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A, Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11135/MT, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:15699/MT

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento de fls. 985/985vº, nos 

termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83756 Nr: 1193-77.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783/O MT, Vlamir Marcos Grespam Junior - OAB:9.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Autos do processo nº. 1193-77.2013.811.0013

Cód. nº. 83756

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 194/196, para tanto, DETERMINO a inscrição do 

executado Jorge Barbosa Paixão (CPF: 706.537.391-68) junto ao cadastro 

de inadimplentes do Serasa, por meio do Sistema SERASAJUD, na 

condição de devedor do Banco da Amazônia S/A, no montante de R$ 

164.724,99 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro 

reais e noventa e nove centavos).

Ademais, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, 

a fim de que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento da presente execução.

INTIME-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166444 Nr: 3384-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO APARECIDO CARDOSO ALVES, Wanderson 

Flavio Cardoso Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A, Cairu 

Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:309

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3100 Nr: 765-23.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.295 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64883 Nr: 926-42.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenita Batista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Bezerra de Morais, Isaura Bezerra de 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 200/205, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 767-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Pratense Ltda, CLÉSIO CÉSAR 

SILVA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento de fls. 247/250, nos termos 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65018 Nr: 1061-54.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498/A

 Em cumprimento ao final da decisão de fls. 363/363vº, intimo a parte 

executada para indicar seus dados bancários, a fim de viabilizar o 

levantamento de eventual saldo remanescente, após ser excluído o valor 

relativo aos honorários do advogado da exequente (fl. 358), no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 24406 Nr: 3742-75.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelo Mancílio, Aparecida Barbosa de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Rodoviário Conquista, Moisés 

Gomes Coutinho Filho, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Autos do processo nº. 3742-75.2004.811.0013

Cód. nº. 24406

Vistos.

CARMELO MANCÍLIO e APARECIDA BARBOSA DE BRITO interpôs o 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 698/708, alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na sentença proferida às fls. 

692/696.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 709).

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 
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ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a 

partir da dicção da peça processual anexada às fls. 698/708, que o 

embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão e contradição, 

vale-se do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar 

o reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela sentença de 

fls. 692/696, almejando — e assim o faz de modo absolutamente 

inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, 

investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos 

que alicerçaram a decisão.

No que toca a alegação de contradição trazida, referente à perícia médica, 

vemos que a questão foi devidamente tratada na decisão de fl. 658. No 

entanto, incumbe ressaltar que independentemente do resultado da 

perícia, este não interfere na sentença prolatada, já que os pedidos foram 

julgados improcedentes por falta de demonstração de culpa do requerido, 

ou seja, por ausência dos requisitos da responsabilidade civil.

Ademais, os autores afirmam que a carta precatória de fl. 569 

encaminhada ao Juízo da Comarca de Cáceres (devidamente recebida 

conforme carimbo do distribuidor), com o intuito de proceder à oitiva da 

testemunha Sebastião Andrade Ribeiro, não foi juntada aos autos. 

Todavia, referida informação não é condizente, haja vista que de acordo 

com a certidão de fl. 571 de 07 de março de 2012, foi determinada da 

devolução da referida missiva.

 Não consta no feito qualquer pedido do Douto Advogado requerendo o 

cumprimento da carta precatória, não reiterando o pedido de oitiva da 

testemunha Sebastião Andrade Ribeiro, não cabendo neste momento, 

após 06 (seis) anos, alegar o não cumprimento, que se deu por falta de 

impulsionamento ou requerimento dos autores.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de 

que a sentença guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua 

plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de 

provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável 

empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se 

encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada 

utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório 

Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - 

INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o 

reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis 

os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que 

caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), 

vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na sentença de fls. 692/696, entendendo 

que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 692/696.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 21 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153947 Nr: 9886-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, MARCUS 

FERNANDO FRAZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Lara Campos, Maria Tereza Ganme 

de Lara Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA MAIA DO PRADO - 

OAB:186279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 Vistos.

DETERMINO seja reiterado o ofício expedido ao 3º Tabelião de Notas e de 

Protesto de Letras e Títulos do Município de Presidente Prudente, Estado 

de São Paulo, em nome do responsável José Aparecido Alves dos Santos, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhar aos presentes autos cópia 

da escritura pública de partilha dos bens deixados por ocasião do 

falecimento de Theodoro Duarte do Valle, cuja escritura pública de 

abertura de inventário e nomeação de inventariante encontra-se 

registrada no Livro nº. 504, pág. 103/106, sob pena de incidir em 

responsabilização criminal.

Após, à conclusão.

INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101368 Nr: 2681-96.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao Andrade Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, a justificativa do INSS de fls. 77/90 sobre o não cumprimento 

da decisão de fl. 69 não merece prosperar, pois, apesar da sentença de 

fls. 37/38 determinar apenas a averbação do tempo de contribuição, 

tem-se que a emissão da certidão é mera consequência. Até porque, o art. 

5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, garante ao cidadão a 

obtenção de certidões em órgãos públicos.

Deste modo, considerando que o INSS deixou de atender novamente o 
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comando judicial, quanto à emissão da certidão de tempo de contribuição, 

relativo ao período averbado, determino que EXPEÇA-SE ofício à Gerência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

emita a competente certidão de tempo de contribuição referente ao período 

declarado na sentença proferida no feito, informando no prazo máximo de 

30 (trinta) dias o cumprimento da diligência nos autos.

Não ocorrendo o cumprimento da ordem, no prazo supra, desde já 

ARBITRO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao 

patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 536, §1º do 

NCPC.

ENCAMINHEM-SE cópia da sentença de fls. 37/38, que consta os períodos 

que foram averbados.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80316 Nr: 2402-18.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Dias Galhardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000909-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000909-76.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA REQUERIDO: BANCO 

ORIGINAL S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C DANO MORAL E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA 

contra BANCO ORIGINAL, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Emerge da peça vestibular que o requerente teve seu nome incluído junto 

aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de inscrição realizada 

pela requerida. Informou que a inscrição decorreu-se de uma operação 

financeira cujo débito inserido em 21/05/2018 no cadastro de 

inadimplentes da Serasa e do SPC é de R$ 127,91 (cento e vinte reais e 

noventa e um centavos), referente ao contrato 00005345434748950005. 

Todavia, o requerente afirma que nunca celebrou qualquer negócio jurídico 

com o responsável pela inscrição de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Em razão disso, pugnou pela concessão da tutela de 

urgência, visando compelir o requerido a proceder à exclusão de seu 

nome da entidade de caráter público e, após, confirmando-se quando do 

julgamento do mérito. Por fim, requereu a inversão do ônus da prova, bem 

como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais, além 

dos ônus de sucumbência. Carreou aos autos os documentos de fls. 

17/22. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário. Fundamento 

e decido. Do disposto no art. 294 do Novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado 

útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso 

haja um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica 

do pedido consubstancia em dois preceitos no fato da possível declaração 

de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento 

do nome do requerente no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, por exemplo, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. Portanto, o perigo de dano 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o perigo de dano. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse à tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. A 

probabilidade do direito está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o perigo 

de dano, vez que o citado registro pode causar prejuízos à parte autora e, 

caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de 

crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. A parte 

reclamante alegou que nunca celebrou negócio jurídico com a parte 

reclamada, mesmo assim, teve seu nome inserido junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, o que confere vigor à afirmação de que a 

negativação deu-se de maneira indevida. Desta maneira, em um juízo 

superficial de cognição, tudo indica que a negativação do nome do autor 

ocorreu de maneira indevida. Levando em consideração o grande número 

de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em sua prestação de serviço, soa verossímil a alegação do 

reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor a produção 

de prova de fato negativo, devendo a prova da existência do débito, se for 

o caso, ser produzida pela instituição financeira. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência regular do débito bem 

como a pendência do pagamento, a presente decisão poderá 

perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir efeitos. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade 

do direito alegado e, ainda que minimamente, por ora, comprovado pela 

parte reclamante. Diante disto, reconheço a probabilidade do direito 

alegado consistente na possibilidade de ser reconhecida a inexistência de 

débito e a consequente ausência do inadimplemento por parte do 

reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não ser 

equívoca, bem como o perigo de dano nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode advir. Desta forma, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 

296, “caput”) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente 

ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de 

proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de 

tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, “caput”, do 

Novo Código de Processo Civil, para determinar que o requerido exclua o 

nome do requerente do Serasa, SPC e demais órgão de proteção ao 

crédito (fl. 20), no prazo de 5 (cinco) dias, no que se refere ao débito 

discutido nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), 

nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. Desde já, 

INVERTO o ônus da prova em desfavor do requerido, com suporte no art. 

6º, VIII, do CDC. Ademais, CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos 

termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Com a juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, 

na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 
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deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000928-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM LEAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000928-82.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: WILLIAM LEAL DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão promovida pelo 

BANCO HONDA S/A contra WILLIAN LEAL DE OLIVEIRA, sob a alegação 

de que celebrou com a parte requerida um contrato de financiamento. 

Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu 

com as obrigações das parcelas assumidas, o que deu ensejo ao 

vencimento antecipado das demais prestações do contrato, totalizando o 

valor equivalente a R$ 8.195,54 (oito mil, cento e noventa e cinco reais e 

cinquenta e quatro centavos). Juntou aos autos notificação extrajudicial 

realizada na fl. 20, realizada no dia 09/05/2018, pugnando pela concessão 

liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de 

PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade 

por proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, 

pré-constituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, 

preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal 

ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento 

e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados às fls. 16/19 demonstram a realização do negócio 

jurídico entre as partes, denominado de Cédula de Crédito Bancário - CCB. 

Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham 

os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” Ademais, a 

comprovação da mora através de notificação extrajudicial e/ou 

instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora 

(vide fls. 20/23). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - 

INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE - PRÉVIA 

TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e apreensão fundada no 

Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia constituição em mora do 

devedor inadimplente, mediante notificação regular. II - Não tendo como 

identificar o endereço correto do devedor, por ter se mudado do endereço 

informado no contrato, é válida a constituição em mora realizada através 

de intimação do protesto, via edital, nos termos da norma inserta no artigo 

15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no 

DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a 

BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito nos autos: Motocicleta, Marca 

Honda, Ano/Modelo 2017/2017, Chassi nº9C2JC7000HR500609, Modelo 

BIZ 110I, Cor Vermelha; EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA MACHADO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000930-52.2018.8.11.0013. AUTOR: 

NORMA MACHADO MARQUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - CUIABÁ Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas 

no processo, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte autora incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Ademais disso, padece a inicial da comprovação do requisito 

denominado “perigo da demora”, uma vez que a parte autora, desde a data 

do indeferimento administrativo do benefício em 20 de abril de 2017 (fl. 30), 

quedou-se inerte até a propositura da ação sem que, com isso, implicasse 

em eventual prejuízo a seu sustento. Vale frisar, também que, cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes, fornecendo subsídios à formação de sua convicção 

deste Juízo. Assim, considerando que a autora não demonstrou a 

presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido, ou seja, o 

“fumus boni juris” e o “periculum in mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência almejado pela parte autora NORMA MACHADO MARQUES, ao 

menos até a presente etapa processual, nada impedindo que, 

posteriormente, a questão possa ser reavaliada, concedendo, se for o 

caso, a medida antecipatória. Ademais, CITE-SE a autarquia requerida 

para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, 

com a juntada da contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte 
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autora através de seus advogados e via DJE para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o 

transcurso do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a 

juntada da impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para 

tanto desde NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO honorários periciais devido 

ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de Pontes e 

Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

225Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 450Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito. 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC) Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO ao 

requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e 

Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001115-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DELIA DE SOUZA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINO PEREIRA BARCELOS (IMPETRADO)

ALCINO PEREIRA BARCELOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001115-90.2018.8.11.0013. IMPETRANTE: 

DELIA DE SOUZA FERREIRA IMPETRADO: ALCINO PEREIRA BARCELOS, 

ALCINO PEREIRA BARCELOS Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por DÉLIA DE SOUZA FERREIRA, devidamente 

qualificada, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pelo 

Prefeito do Município de Pontes e Lacerda. De acordo com suas razões 

iniciais, a impetrante é professora do município de Pontes e Lacerda como 

servidora efetiva desde 03 de maio de 1999. Que em 2015 requereu o 

gozo de férias referente ao período aquisitivo de 2013/2014, o qual foi 

negado. Em 2018 protocolou novamente requerimento solicitando férias 

referentes ao citado período, que novamente foi recusado. Em ambas as 

situações obteve parecer favorável à concessão de férias pela 

assessoria jurídica do município, no entanto, o Prefeito, nas duas ocasiões 

entendeu por indeferir, com amparo em entendimento do chefe do setor de 

RH do município. Ao final de sua exposição, pugnou pela concessão de 

liminar para determinar a suspensão da eficácia do ato lesivo, 

assegurando-se à impetrante o direito de gozar das férias relacionadas ao 

período aquisitivo 2013/2014 pelo município de Pontes e Lacerda/MT. 

Juntou aos autos procuração e documentos de fls. 16/34. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Como dito no relatório, pretende a 

impetrante a concessão de ordem liminar “initio litis et inaudita altera parte” 

para determinar a suspensão da eficácia do ato lesivo e assegurar-lhe o 

direito de gozar das férias relacionadas ao período aquisitivo 2013/2014 

pelo município de Pontes e Lacerda/MT. Para o deslinde da questão posta 

nos autos, de acordo com o que dispõe o art. 7º, III, da Lei do Mandado de 

Segurança, a concessão liminar da segurança em “writ” reclama a 

presença dos seguintes requisitos: (i) os fundamentos da impetração 

sejam relevantes e (ii) a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja 

apenas ao final concedida. Tais pressupostos são cristalizados, 

respectivamente, pelos brocardos jurídicos “fumus boni iuris” e “periculum 

in mora”. Com efeito, inicialmente deve-se esclarecer se tratar o ato 

impugnado de indeferimento de requerimento de servidora efetiva para 

gozo de férias. Da leitura dos autos, e dos documentos acostados, 

verifica-se que a autoridade coatora utiliza-se de fundamentos supérfluos 

para indeferir o pedido de impetrante, haja vista que se baseia meramente 

em entendimento firmado pelo Chefe do setor de recursos humanos (RH) 

da Prefeitura, abstendo-se de aplicar e interpretar a norma que 

encontra-se em vigência. Conforme demonstrado às fls. 24/31, os dois 

pareceres da assessoria jurídica da prefeitura, ainda que subscritos por 

diversos procuradores e, em épocas diferentes, foram unânimes no 

sentido de deferir o pedido da servidora, ora impetrante. Ficou 

demonstrado que o art. 117, VIII, “b”, do Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Pontes e Lacerda/MT (lei complementar 62/2008), 

estabelece que será considerado como efetivo exercício os afastamentos 

em virtude de licença para “tratamento a própria saúde, até 24 (vinte e 

quatro) meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço prestado ao 

Município, em cargo de provimento efetivo”. Ademais, o art. 88, §1º, da LC 

62/2008 prevê que que “para o período aquisitivo de férias serão exigidos 

12 (doze) meses de exercício” As informações prestadas pelo Procurador 

Municipal à fl. 29 demonstra que até o presente momento a impetrante 

esteve afastada pelo período máximo de 16 (dezesseis) meses. Assim, 

como aduz o Procurador, a impetrante “pode ter suas férias deferidas, 

considerando que seu período aquisitivo não obteve alterações para 

efeitos de contagem, vez que os prazos descritos encontram-se 

abrangidos pela legislação municipal, tanto no aspecto de período 

aquisitivo, quanto em relação ao fato de que o limite máximo de licenças 

ainda não foi excedido”. Todo este arrazoado é o bastante para configurar 

a probabilidade do direito invocado (arts. 300, “caput”, do NCPC e 1º, 

“caput”, da Lei nº 12.016/2009) (“fumus boni iuris”), primeiro requisito 

indispensável à viabilidade da presente medida judicial, na exata medida 

em que, verificada em cognição superficial e perfunctória a ausência de 

motivação para a prática do ato administrativo impugnado, a manifestação 

volitiva da Administração Pública, tal qual levada a efeito pela autoridade 

apontada como coatora, mostra-se nula. Lado outro, no que concerne à 

configuração do segundo requisito legal, pertinente ao perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (arts. 300, “caput”, do NCPC e 1º, 

“caput”, da Lei nº 12.016/2009) (“periculum in mora”), verifico que se 

encontra amparado nas razões iniciais. Pelo exposto, com alicerce nos 

arts. 7º da Lei nº 12.016/2009 e 300, “caput”, do Novo Código de 

Processo Civil, CONCEDO a liminar pleiteada para o fim de DETERMINAR a 

SUSPENSÃO da decisão administrativa proferida em 15 de maio de 2018 

que tem como assunto “Requerimento para reconsideração de 

cancelamento de férias de servidor”, ASSEGURANDO o direito da 

impetrante, qual seja, de usufruir das férias relacionadas ao período 

aquisitivo 2013/2014. Além disso, consubstanciado no art. 497, “caput”, do 

NCPC, FIXO multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) à 

autoridade apontada como coatora para o caso de descumprimento da 

presente, advertindo-se a ela, no ato da notificação, que a inobservância 

dos termos desta decisão judicial será entendida como ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 77, IV e § 1º, do NCPC), estando elas sujeitas às 

sanções (cíveis e criminais) cabíveis. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

apontada como coatora do conteúdo da inicial, a fim de que preste suas 

informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009). 

Se as informações vierem instruídas com documentos, INTIME-SE 

novamente a impetrante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, ocasião 

em que não poderá, contudo, juntar novos documentos, sob pena de 

desentranhamento. CIENTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda (art. 

7º, II, da Lei nº 12.016/2009). Decorrido o prazo das informações, com ou 

sem elas, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso para, querendo, opinar também em 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009). Após, PROMOVA-SE nova conclusão para prolação da 

sentença. EXPEÇA-SE o necessário COM URGÊNCIA. Pontes e Lacerda, 

25 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000952-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FAVORITO SUPERMERCADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO FERNANDES (EXECUTADO)

SANDRA CRISTINA GOES FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000952-13.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: FAVORITO SUPERMERCADO LTDA EXECUTADO: ALVARO 

FERNANDES, SANDRA CRISTINA GOES FERNANDES Vistos. FAVORITO 

SUPERMECADO LTDA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou o 

presente INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA em desfavor do FERNANDES E GOES LTDA-ME. Carreou à inicial 

os documentos de fls. 11/26. Em seguida, vieram-me conclusos. É o relato 

do necessário. Decido. O art. 1.228 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), menciona que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica deverá ser distribuído em 

autos apartados. Assim, o presente incidente que trata da 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa Fernandes e Goes 

Ltda-Me, a fim de que os sócios também sejam responsabilizados pelo o 

débito em cobrança, é consequência da ação sob nº 

3568-17.2014.811.0013, código 92204, que tramita neste juízo na forma 

física, conforme consulta ao Sistema Apolo. Neste sentido, com o advento 

do novo sistema implantado no Poder Judiciário, qual seja, o Processo 

Judicial Eletrônico (PJe), ficou consignado que os processos que estão em 

andamento e que receberão incidentes processuais ou tiverem ações 

conexas, deverão continuar tramitando na forma física, mesmo que 

distribuídos após a data da implantação do referido sistema. Vejamos, 

então, o art. 13, da Resolução nº 03/2018-TP: Art. 13. No Primeiro Grau de 

Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas nos incisos 

deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e 

eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. § 2º Em 

caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física. § 3º 

Excepcionalmente, poderá o magistrado, a seu critério, decidir pela 

continuação do trâmite da ação em meio eletrônico. § 4º Os recursos e 

seus incidentes ou petições, interpostos nos autos que tramitam em 

Primeiro Grau de Jurisdição para remessa ao Segundo Grau de Jurisdição, 

deverão ser protocolados observando a forma do processo de origem. 

Portanto, nos termos do art. 13, da Resolução acima citado, DETERMINO a 

intimação da parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, para 

que providencie a correta distribuição do presente incidente, visto que o 

procedimento principal tramita na forma física. Por fim, considerando que 

esta era a única providência a ser tomada por este Juízo, INDEFIRO a 

inicial, conforme disposto no art. 330, I, do Novo Código de Processo Civil 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem 

condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação do réu. 

DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte requerente, nos termos 

do art. 98, “caput”, do NCPC, ficando, todavia, sob condição suspensiva 

de exigibilidade as verbas sucumbenciais. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e PROMOVA-SE o arquivamento dos autos, mediante as baixas e 

anotações necessárias. Pontes e Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000976-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IMIDIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAGNO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000976-41.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: IMIDIO RIBEIRO DOS SANTOS, MAGNO PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos. Cuida-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento de valores existentes em contas bancárias titularizadas por 

Edileuza Pereira dos Santos, falecida em 15 de setembro de 2017. Os 

requerentes, IMIDIO RIBEIRO DOS SANTOS e MAGNO PEREIRA DOS 

SANTOS, respectivamente, viúvo e filho da extinta, aduzem que a mesma 

não deixou qualquer bem a inventariar, com exceção do numerário 

depositado na conta poupança nº. 1001281-3, agência 1457-5, Banco 

Bradesco, motivo pelo qual pedem a expedição de alvará de levantamento 

de valores. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. O 

alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária que, por essência, é 

mera administração pública de interesses privados, em razão de expressa 

opção do legislador processual. Caracteriza-se, em síntese, pela 

inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, 

simplesmente homologar ou autorizar o pedido de natureza eminentemente 

particular. Deste modo, analisando os documentos que instruem a inicial, 

percebe-se que o pedido formulado neste feito comporta acolhimento, por 

significar o cuidado e o zelo no trato dos bens do tutelado por parte de 

sua tutora. Repise-se que o presente procedimento é de jurisdição 

voluntária, ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem está o 

juiz obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo inclusive 

adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou 

oportuna, bem como é livre para ordenar de ofício a realização de 

quaisquer providências. Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial e, por 

consequência, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, em prol dos 

requerentes, o competente alvará judicial para levantamento dos valores 

depositados em moeda corrente nacional no Banco Bradesco, agência 

1457-5, conta poupança nº. 1001281-3, Edileuza Pereira dos Santos, CPF 

630.862.201-04. DEIXO de condenar o requerente ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de 

advogado, em decorrência da natureza da demanda. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE via DJE. Em não havendo requerimentos e/ou impugnações, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de junho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162207 Nr: 1405-25.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mizidio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

 Não obstante a manifestação Ministerial à ref. 20, verifica-se que houve 

elaboração de novo cálculo de pena por parte da Secretária desta Vara 

Criminal (ref. 24). Assim, DETERMINO a abertura de vistas à i. presentante 

do Ministério Publico para que se manifeste.

Ademais, verifica-se que o Advogado Constituído do reeducando, apesar 

de devidamente intimado, permaneceu inerte, assim, DETERMINO a 

intimação pessoal do recuperando LUCAS MIZIDIO BARBOSA para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o sr. meirinho atestar 
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tais conjunturas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118373 Nr: 2991-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gonçalves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Analisando com acuidade o presente feito, verifica-se que os ofícios n° 

247/2018/DS/SAAP/SEJUDH, 278/2018/DS/SAAP/SEJUDH e 

253/2018/DS/SAAP/SEJUDH, encaminhado pela Secretária de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, faz referência a medida 

cautelar de internação provisória, sendo que, o presente caso trata de 

MEDIDA DE SEGURANÇA, consistente em INTERNAÇÃO, em caráter 

definitivo. Portanto, DETERMINO, novamente, a expedição de ofício àquele 

Órgão, com as respectivas cópias da sentença absolutória imprópria e 

certidão de trânsito em julgado, para que tomem as providências cabíveis, 

no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias.

Desta feita, postergo a apreciação dos pedidos acostado aos autos (ref. 

145 e 150), para momento posterior à resposta ao referido ofício.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 84-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação do advogado para apresentar memoriais 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135856 Nr: 1874-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cezar Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 I N T I M A Ç Ã O do advogado do recuperando, para, em 5 (cinco) dias, 

se manifestar quanto à homologação ou impugnação do cálculo de pena 

realizado à ref. 43.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159572 Nr: 212-72.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Pires de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649/O

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido, que 

o não cumprimento das condições acima poderá acarretar na regressão 

de seu regime de cumprimento de pena para o fechado. II. Expeça-se 

Ofício ao comando da PM e Policia Civil dando ciência da presente decisão 

para que auxiliem na fiscalização do cumprimento das condições 

estabelecidas, comunicando ao juízo eventual descumprimento. III. 

Esclarecido acerca das condições supra, saem os presentes intimados. 

IV. Elabore-se o cálculo atualizado da pena, remetendo-o após ao 

Ministério Público e ao defensor do reeducando para a devida 

manifestação. V. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação e 

envio do cálculo para o reeducando. VI. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162208 Nr: 1406-10.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinaldo Lana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Consoante à guia de execução, foram 

submetidas à apreciação do reeducando as condições da pena restritiva 

de direito fixada, as quais transcrevo: pagamento de 02 salários mínimos, 

a título de prestação pecuniária em benefício da Associação Pontes 

Lacerdense de Proteção aos Animais, quantia esta dividida em 3 parcelas 

de R$ 636,00, mediante depósito bancário identificado, com o CPF do 

depositante, na conta corrente 1573-3, Agência 3439, operação: 003, da 

Caixa Econômica Federal. II. Aceitas as condições pelo reeducando, este 

fica advertido o não cumprimento das determinações supra poderão 

acarretar na regressão de seu regime de cumprimento de pena para o 

fechado. III. Transcorrido o prazo para o pagamento, certifique-se e vistas 

ao Ministério Público, vindo-me a seguir os autos conclusos para 

sentença. IV. Oficie-se à entidade beneficiada para que proceda 

fiscalização rigorosa quanto ao cumprimento das condições pelo apenado. 

V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, sai o presente intimado. VI. 

Cumpra-se e Cientifique-se o Ministério Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156573 Nr: 11090-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Raniere Solino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B

 Vistos etc.

I. Tendo sido aberta a audiência e feito o pregão, contatou-se a ausência 

do reeducando, uma vez que a Secretaria não expediu mandado de 

intimação, razão pela qual REDESIGNO o ato para 30/07/2018, às 

13h:00min, devendo ser expedido mandado de intimação desde já.

 II. Ciência ao Ministério Público. Intime-se a advogada via DJE.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85866 Nr: 3482-80.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvio Botelho de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Diante do pedido ministerial, bem 

como da constatação de que o acusado não faz jus ao benefício da 

suspensão condicional do processo, determino o prosseguimento do feito 

e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/09/2018, às 

16:30. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163230 Nr: 1858-20.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Domiciano Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 Vistos, etc.

Designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 
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para o dia 13/07/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164461 Nr: 2360-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL TOBAL GARCIA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 268.721, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2018, às 

13h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de agosto de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONIZIA SILVA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000529-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MARQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA OAB - DF34004 (ADVOGADO)

RAUL CANAL OAB - DF10308 (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Impugnação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000739-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA CHIQUEKO OKUDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de agosto de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CINTRA BASTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI MOLINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo 

legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. 

Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, de 

acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario 

sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EXPLOSAO DEZ COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVIOLAVEL SORRISO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de julho de 2018, às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-10.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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TEREZA SILVA LAVANDERIA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto o Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto o Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-55.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHING LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAYFF MACHADO DE FREITAS MATOS OAB - GO24513 (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para que comprove a devolução dos 

valores,conforme Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-21.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e 

condeno a parte requerente ao pagamento de multa no valor de 1% sobre 

o valor da causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a 

mesma base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da 

demandada. P.R.I. Intimem-se para cumprimento da sentença, no prazo de 

15 dias, após o trânsito em jugado, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de 10% sobre a condenação, nos termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAINY CARVALHO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-26.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRCE PEDRO MACEDO FLAUZINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CORREA DE CARVALHO SELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA JIACOMINI RUBINHO VAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001141-88.2018.8.11.0013 REQUERENTE: MARILZA JIACOMINI 

RUBINHO VAZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 25 de junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CRISTINA TELES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001150-50.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ELIZABETE 

CRISTINA TELES ROSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 25 de junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA NOGUEIRA CORREA 41785246828 (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de agosto de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000423-28.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FIRMINO DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

13/08/2018 às 13h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 8 de agosto de 2018, às 

14h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000323-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CORREA DE CARVALHO SELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 8 de agosto de 2018, às 15h00min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118535 Nr: 3058-33.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvio Botelho de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Intimação do denunciado e de seu patrono para comparecer a audiência 

de continuação designada para o dia 06/07/20018, conforme despacho 

transcrito a seguir: "Presentes os requisitos genéricos, diante da 

presença de indícios de autoria e prova da materialidade, diante da 

congruência entre os fatos articulados na exordial comas peças de 

informações que a instrui, RECEBO A DENÚNCIA e passo a instrução 

processual, com oitiva da(s) testemunha(s) e interrogatório do réu. 

Designo audiência de continuação para o próximo dia 06/07/2018 para 

interrogatório do réu e oitiva da testemunha Geovane Fortunato. Cite-se e 

Intime-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FLORENCIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000432-87.2017.8.11.0013 REQUERENTE: 

LUCILENE FLORENCIO DAS NEVES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. D E C I 

S Ã O Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 645 de 909



autos, verifico as fls. 53/55, em sede de impugnação à contestação que a 

parte promovente requereu a extinção do feito, com fulcro no art. 51, II da 

Lei 9.099/95, desistindo do prosseguimento da demanda sob alegação de 

haver necessidade de perícia, algo que não foi requerido na contestação. 

Assim, ainda que o Enunciado do FONEJE preveja a possibilidade de 

extinção ante o pedido de desistência sem consentimento do réu, mesmo 

que ocorra em audiência de instrução e julgamento: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Há que se corroborar tal enunciado com as atuais 

determinações legais impostas pelo Código de Processo Civil vigente: Art. 

485 / § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação. No processo civil, não há dúvidas 

de que o pedido de desistência formulado pelo autor somente poderá ser 

acolhido, independente da anuência do réu, nos casos em que ainda não 

há contestação apresentadas nos autos, conforme leitura do §4º do art. 

485, do CPC. Ou seja, após o oferecimento da defesa, o pedido de 

desistência do autor só poderá ser deferido acaso haja a anuência 

expressa do réu, privilegiando o contraditório e a ampla defesa, princípios 

consubstanciados na Constituição Federal. Desse modo, converto o 

julgamento que a mim vieram conclusos, em diligência e determino a 

intimação da parte promovida afim de que se manifeste a cerca do pedido 

formulado pelo parte autora. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 25 de junho 

de 2018 LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASAIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000064-44.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUCIANA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente preliminar, passo à análise do mérito. 

Trata-se de Reclamação Cível, objetivando RESTITUIÇÃO DE VALORES e 

indenização por Danos Materiais que LUCIANA ALVES DA SILVA move 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Alega em síntese, ser correntista 

do Banco do Bradesco S/A, titular d cartão n.° 49845381****4875 ouro 

card visa internacional. No dia 30/06/2017, teve compras indevidas em seu 

cartão de crédito, bandeira visa, bando do brasil, sendo assim, em virtude 

de desconhecer tais dívidas entrou em contato com o SAC da visa e 

também do Banco do Brasil. Na audiência de conciliação, a parte 

Reclamada não compareceu apesar de devidamente intimada, se fazendo 

representar apenas por seu advogado (ID 12609085/ fls. 302). A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Enunciado 

nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

(destaquei e negritei). Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, 

o comparecimento pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se 

de pessoa jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica 

ser representada por preposto, caso contrário serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da lei 9.099/95: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 

(destaquei e negritei). Estando devidamente comunicado o réu da 

necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para articular 

defesa, e assim não proceder, será declarado revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor.(grifei e 

negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na audiência de 

instrução e julgamento, deve ser imposto os efeitos da revelia. Assim, 

DECRETO A REVELIA DA PARTE RECLAMADA. No entanto, tenho que tais 

efeitos não podem ser absolutos. Isso quer dizer, em outras palavras, que 

a revelia do réu, por si só, não determina a vitória do autor, embora 

redunde em efetivo domínio de posição de inegável vantagem, visto que 

ele — autor — está dispensado de qualquer esforço para provar os fatos 

afirmados. Não obstante, é relativa a presunção emoldurada no artigo 344, 

porque não fica o juiz de mãos atadas, “à aceitação de fatos 

inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios 

elementos ministrados pela inicial, só porque ocorra a revelia” (cf. Barbosa 

Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 27ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 

2008, p. 97). A jurisprudência sobre essa questão abona a melhor 

doutrina. A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Agravo Regimental no Recurso Especial 1.194.527-MS, relatado pelo 

ministro Og Fernandes, assentou que: “A caracterização de revelia não 

induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo 

autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes 

em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o 

seu convencimento”. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA NÃO 

SÃO ABSOLUTOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

SOLICITAÇÃO DE FITAS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA. DEVER 

DE EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA DE GRAVAÇÃO POR TEMPO 

INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

CASSADA. 1. Em que pesem os argumentos da parte agravante, suas 

argumentações não merecem guarida legal. (...) . Cediço é que os efeitos 

da revelia não são absolutos, isto é, nem sempre quando o réu é revel os 

fatos articulados são considerados verdadeiros, uma vez que insta a 

necessidade da respectiva comprovação do que foi alegado. Não 

contestado o feito, a consequência processual é a configuração da 

revelia. A circunstância processual, no entanto, não provoca, 

forçosamente, o dever de o juiz acolher como verdadeiras as alegações 

do autor postas na inicial. Uma coisa é a revelia e outra, diversa, é o efeito 

que dela possa resultar. (...) (TJ-CE 00241188320098060001 CE 

0024118-83.2009.8.06.0001, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data 

de Julgamento: 14/03/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 

14/03/2018) – grifei e negritei. Ademais, se a contestação for 

extemporânea, deverá ser determinado o seu desentranhamento dos 

autos; mas apenas da peça de defesa, e não de eventuais documentos, 

inclusive da procuração, que a acompanham. Os suportes de prova 

exibidos serão considerados pelo juiz antes de proferir a sentença. Ainda 

que revel, o demandado poderá impedir o julgamento antecipado, desde 

que ingresse no processo a tempo de requerer a produção de provas 

(artigo 349). Nesse sentido, bem pontuou, a 4ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 

1.326.85-RS, com voto condutor do ministro Luis Felipe Salomão: “A 

caracterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de 

veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das 

alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas 

carreadas aos autos para formar o seu convencimento”. In casu, verifico 
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que as provas produzidas no processo são suficientes para formar o 

convencimento do juízo, a fim de reconhecer a IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na peça vestibular. Isto porque, conforme extratos 

bancários, verifica-se que as compras questionadas pela parte autora (em 

02/10/2017) tiverem o estorno em data anterior a propositura desta 

demanda (estorno em 23/10/2017). Desta forma, não verifico qualquer 

prova nos autos que a Requerente tenham sofrido injúria moral, vergonha, 

ou dor intensa em razão do fato alegado. Inexistem provas que tenham 

sofrido vexame, humilhação, ou passado constrangimento público, pelo 

mesmo fato. A meu ver a Requerente não logrou êxito em demonstrar os 

danos morais sofridos, de forma clara e indubitável, necessário para 

ensejar a indenização nos moldes pleiteados. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LUCIANA ALVES DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Pontes e Lacerda/MT, 25 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010927-42.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Homologo os cálculos. Expeça-se RPV.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010911-88.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Homologo os cálculos. Expeça-se RPV.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-22.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMELIA ROSANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Homologo os cálculos. Expeça-se RPV.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000839-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Homologo os cálculos. Expeça-se RPV.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010344-23.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Homologo os cálculos. Expeça-se RPV.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010716-69.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Homologo os cálculos. Expeça-se RPV.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA APARECIDA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000173-58.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MADALENA APARECIDA 

MACHADO REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM / 

ILEGITIMIDADE PASSIVA A reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade ad 

causam, sob argumento de que “a parte reclamante sustenta ser a 

proprietária do imóvel cujas faturas estão em discussão, porém não 

comprovou a titularidade, eis que não apresenta a escritura e a matricula 

atualizada no imóvel”. No entanto, não merece acolhida tal alegação, 

porquanto em sede de impugnação a autora esclareceu que JOAO 

BATISTA MACHADO é seu genitor, conforme provas documentais, e 

ainda, que desde a inicial mencionou ser arrimo de família, pois cuida de 

seus genitores. Ademais, até mesmo o debito da referida fatura fora em 

conta bancaria de titularidade da parte autora. Por tanto, rejeito tal 

preliminar. No que tange a ilegitimidade passiva, alegando a reclamada que 

parte legitima seria o Banco do Brasil, também rejeito a preliminar, pois 

segundo a autora, os comunicados de cobrança e avisos de possíveis 

suspensão foram de origem direta da reclamada, cabendo a esta eventual 
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ação rescisória, se assim entender. Não acolho tal preliminar. Rejeitadas 

as preliminares, passo à análise do MÉRITO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cuida-se de ação de reparação de indenização por danos materiais e 

danos morais, proposta em face de ÁGUAS DE PONTES E LACERDA, 

alegando que desde setembro de 2017 vem sofrendo cobranças e 

ameaças de fornecimento de agua, por meio de comunicados, sendo que 

sempre pagou suas faturas por debito em conta no Banco do Brasil. Que 

se deslocou até a empresa requerida para informar as cobranças 

indevidas, e a promovida informa que há falhas no sistema e que seria 

resolvido o problema, mas não resolveu. A reclamada refuta qualquer 

probabilidade de indenização por danos materiais ou morais, pois que não 

realizou a suspensão do fornecimento de agua, tampouco negativou o 

nome da requerente/cliente. A relação jurídica estabelecida entre as 

partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como 

prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo 

que patente à incidência das disposições protetivas previstas no diploma 

legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Pois tem. Compulsando de forma detida os documentos 

carreados aos autos vislumbro que sai verídicas as informações da parte 

autora que tinha como debito automático a forma de pagamento de suas 

faturas, e ainda que houve envio de alguns comunicados informando o 

não pagamento, bem como o aviso de possibilidade de suspensão do 

fornecimento de agua. Insta pontuar, que nos referidos comunicados há 

expresso: “caso o pagamento já tenha sido efetuado pedimos que 

desconsidere este aviso”. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Neste sentido: 

CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR ¿ Apelação Cível - Ação anulatória de 

débito c/c antecipação de tutela e danos morais - Desvio de energia 

elétrica ¿ Suspeita de irregularidade ¿ Inspeção realizada ¿ Fraude 

detectada ¿ Ausência de comprovação de culpa do consumidor - 

Recuperação de consumo ¿ Nulidade do débito - Devolução dos valores 

pagos ¿ Repetição do indébito - Dano moral ¿ Não configurado - Ausência 

de corte no fornecimento de energia elétrica ¿ Provimento parcial. - A 

concessionária deve demonstrar não só que cumpriu os procedimentos 

legais e regulamentares para análise da fraude, mas, também, a autoria da 

fraude, de modo que a falta da prova acarreta o não reconhecimento da 

obrigação imposta ao consumidor. É entendimento firmado no STJ que é 

indevida a cobrança do débito com base em recuperação de consumo, 

pois a demonstração da fraude no medidor de energia sem a 

comprovação de sua autoria, impede o fornecedor de imputar ao 

consumidor, pelo só fato de ser depositário do aparelho, a 

responsabilidade pela violação do equipamento. Meros aborrecimentos e 

incômodos não são capazes de gerar indenização por dano moral, 

principalmente, no caso em questão, em que a apelada agiu no exercício 

regular do seu direito, ao exercer o seu direito de fiscalização, com a 

troca de medidor, sem que houvesse qualquer comprovação de meios 

vexatórios nessa fiscalização/cobran (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 00208816420138152001, 2ª Câmara Especializada Cível, 

Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 06-10-2015) (TJ-PB 

- APL: 00208816420138152001 0020881-64.2013.815.2001, Relator: DES 

ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, Data de Julgamento: 06/10/2015, 2 

CIVEL) RECURSO INOMINADO. SEMAE. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. Trata-se de recursos inominados interpostos 

contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação 

de fazer, na qual o autor objetiva a determinação do fornecimento de água 

na sua residência, a declaração de inexigibilidade dos débitos emitidos 

durante o período em que não houve o fornecimento de água 

(vencimentos a partir de fevereiro do ano de 2014), bem como 

indenização a título de danos morais em face da lesão causada pela 

suspensão do fornecimento de água na residência do autor. INOVAÇÃO 

RECURSAL - É impossível inovar em sede recursal, não podendo a 

recorrente suscitar matéria que não foi aventada na petição inicial. "In 

casu", verifica-se que as razões do recurso inominado do autor trazem 

argumentos totalmente novos, pois nada foi referido na inicial, nem mesmo 

considerado na sentença, a respeito do pedido de dispensa da 

necessidade de renovação anual do cadastro junto ao SEMAE, estando 

flagrante, portanto, a inovação recursal, o que leva ao não conhecimento 

do recurso no ponto. DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS 

DÉBITOS NO PERÍODO EM QUE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTEVE 

SUSPENSO - De acordo com o Decreto Municipal nº 3.758/2002 a 

cobrança correta é a da tarifa mínima da categoria que o autor estava 

cadastrado no período em esteve com o fornecimento de água suspenso - 

Residencial -, e não a média de consumo como... aparentemente foi 

cobrado nas faturas de fevereiro, março, abril e maio de 2014, razão pela 

qual, a manutenção da sentença, que declarou inexigível os débitos 

emitidos durante o período em que não houve fornecimento de água - 

fevereiro/2014 à maio/2014 -, é medida que se impõe. DO 

RESTABELECIMENTO DA TARIFA SOCIAL - De acordo com o conjunto 

probatório, vê-se que o autor se enquadraria na categoria Residencial 

Social, ao menos no ano de 2014, portanto, correta a sentença que 

determinou o restabelecimento da tarifa social nas faturas após outubro 

de 2014. DA POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - 

Não obstante a suspensão do fornecimento dos serviços de água 

constitua ato regular de direito em face da ausência de contraprestação 

do autor, por mais de dez anos, a jurisprudência é uníssona no sentido de 

que, diante da essencialidade do fornecimento de água, a sua suspensão 

somente pode ocorrer em relação ao débito atual, e não por dívida 

pretérita. Razão pela qual, a manutenção da sentença, que determinou ao 

réu que não efetue corte no fornecimento de água na residência do autor 

relativamente aos débitos pretéritos apenas, sem prejuízo da necessidade 

de pagamento das faturas mensais regulares e vincendas, inclusive, a fim 

de justificar a manutenção do serviço, é medida que se impõe. DO DANO 

MORAL - A questão ventilada diz com a suspensão do fornecimento de 

água realizada pela requerida, bem como postulação de ind... mantida a 

sentença diante da legalidade da conduta da requerida, pois, ao contrário 

do alegado na inicial, houve "Comunicado de Vencimento", bem como 

"Aviso de Corte" antes da suspensão do fornecimento de água por falta 

de pagamento. Inviável, portanto, a postulação de danos morais, haja vista 

que não é qualquer entrave ou dissabor que gera reparação pecuniária a 

esse título. Ao contrário, deve ocorrer algo sério e extraordinário que exija 

a intervenção judiciária. Em sendo assim, os fatos narrados não ensejam 

suficiência probante do dano moral, apenas ficaram gravitando na órbita 

do dissabor natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem 

maiores repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação 

exagerada, um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do 

padecimento moral ou pessoal. DUPLO RECURSO INOMINADO. RECURSO 

INOMINADO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, 

DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005384136, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 25/05/2016). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005384136 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de 

Julgamento: 25/05/2016, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2016) Portanto, inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral e material sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais e materiais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 25 de Junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-57.2017.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000337-57.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARCOS FRANCISCO 

FAGUNDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINARES A requerida suscita duas preliminares, uma 

delas sendo INÉPCIA DA PETIÇÃO sob o argumento de conter a peça 

vestibular pedido ilíquido no que tange ao pedido de indenização por danos 

morais, atribuindo-se como valor à causa o importe de R$ 2.288,68 (dois 

mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), que 

corresponde à soma dos valores pelo qual pleiteia a inexigibilidade de 

débitos, qual seja as supostas cobranças ilegítimas. Conforme será 

abordado, entendo que tal preliminar MERECE SER ACOLHIDA. Diante o 

acolhimento de tal preliminar, deixo de analisar demais preliminares, bem 

como de analisar o próprio mérito da demanda. A presente apresenta 

inépcia da inicial, motivo pelo qual extingue-se o processo sem resolução 

do mérito. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, 

há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento 

danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente 

e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever 

de indenizar. In casu, trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c Indenização por Danos Morais promovida por MARCOS 

FRANCISCO FAGUNDES em face de BANCO BRADESCO S/A requerendo, 

em síntese, a condenação da reclamada a indenizar por danos morais em 

virtude de negativação supostamente indevida, visto desconhecer tal 

cobrança que ensejou a restrição em seu nome, pugna pela inversão do 

ônus da prova nos termos do CDC e a exclusão de qualquer debito entre 

as partes. Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de 

inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem 

não é devedor, basta provar esse fato, não é necessário comprovar a 

existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar. No entanto, 

conforme preceitua o atual código processual cível, nas ações de 

indenização por dano moral caberá ao autor atribuir à causa o valor 

preciso do ressarcimento pecuniário do dano moral pretendido. O pedido 

deverá mensurar o valor do dano moral, sendo vedado ao autor formular 

pedido genérico de condenação ou usar aquela conhecida expressão “em 

valores acima de x”, ou ainda, “conforme o prudente entendimento de 

Vossa Excelência”. Neste sentido, verifica-se que o autor atribuiu valor à 

causa apenas o valor das cobranças contestada, não incluído e nem 

mencionando qualquer quantificação ao valor dos danos morais. Surge a 

impossibilidade de pedido genérico de dano moral (art. 292, V). O CPC 

inova ao apontar que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, será o valor pretendido. Portanto, o próprio autor 

deverá indicar, desde a inicial, qual o valor pretendido a título de danos 

morais. Deste modo, seria julgar ultra petita, ATRIBUIR DETERMINADO 

VALOR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, VISTO ESTE VALOR 

NÃO ESTAR ENGLOBADO NO VALOR DA CAUSA. E considerando 

eventual ingresso em fase recursal, eis que os honorários de 

sucumbência são arbitrados em observância percentual ao valor da 

causa. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso I c/c 

art. 330, I, e §1, II do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 25 de Junho de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-33.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO TIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000843-33.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DIVINO TIAGO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Os pedidos do autor são improcedentes. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). In casu, a pretensão da parte autora é a indenização por 

danos materiais e morais conforme trecho da inicial: “O Reclamante, no 

inicio de maio do ano corrente, recebeu um cheque como pagamento em 

uma transação comercial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil , consta os 

seguintes dados no referido cheque: BANCO reais) 237, CONTA: 2257, 

AGÊNCIA: 5576, NÚMERO: 135, conforme documento acostado. Ocorre 

MM. Julgador que o referido cheque fora furtado e o Requerente somente 

sentiu falta do referido cheque no momento em que foi pega-lo para ir até 

o banco da cidade de Pontes e Lacerda descontar. Assim, o Reclamante 

se dirigiu até a cidade de Pontes e Lacerda, foi até o Banco ora 

Reclamado para pedir que fosse sustado sob registro de furto, porém, 

para sua surpresa o referido cheque já havia sido descontado na “boca 

do caixa” do referido banco. O Reclamante foi até a delegacia de policia 

civil e imediatamente fez um boletim de ocorrência relatando o ocorrido. 

Logo após sair da delegacia o Reclamante foi até o banco para solicitar 

providências bem como as imagens do dia e hora em que o cheque fora 

descontado, porém, foi advertido pelo gerente que somente através da via 

judicial ou do delegado seria possível tal requerimento.” . Em suma, se 

requer que a parte promovida pague o valor equivalente ao cheque, R$ 

2.000,00 (dois mil reais), e ainda, indenização por danos morais, o que 

pleiteou de forma ilíquida. Primeiramente, no que tange ao pedido de 

indenização por danos morais, cumpre esclarecer de acordo com o atual 

código processual cível, nas ações de indenização por dano moral caberá 

ao autor atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do 

dano moral pretendido. O pedido deverá mensurar o valor do dano moral, 

sendo vedado ao autor formular pedido genérico de condenação ou usar 

aquela conhecida expressão “em valores acima de x”, ou ainda, 

“conforme o prudente entendimento de Vossa Excelência”. Neste sentido, 

verifica-se que o autor atribuiu valor à causa apenas o valor 

correspondente ao que se requer a titulo de danos materiais, não incluído 

e nem mencionando qualquer quantificação ao valor dos danos morais. 

Surge a impossibilidade de pedido genérico de dano moral (art. 292, V). O 

CPC inova ao apontar que o valor da causa na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, será o valor pretendido. Portanto, 

autor deverá indicar, desde a inicial, qual o valor pretendido a título de 

danos morais. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 
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possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

Deste modo, seria julgar ultra petita, ATRIBUIR DETERMINADO VALOR A 

CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, VISTO ESTE VALOR NÃO ESTAR 

ENGLOBADO NO VALOR DA CAUSA. E considerando eventual ingresso 

em fase recursal, eis que os honorários de sucumbência são arbitrados 

em observância percentual ao valor da causa. Cumpre esclarecer ainda, 

que, a relação tratada nos autos é de consumo (serviços bancários), 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte ré, em sua contestação, de plano, nega 

“categoricamente todos os fatos e atos ilícitos apontados pelo Reclamante 

como sendo de sua autoria, uma vez que jamais praticou qualquer ato que 

pudesse ensejar os danos morais ou quaisquer outros alegados na 

inicial”. Adverte ainda que “o cheque nº 000135, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), objeto da lide, fora descontado na “boca do caixa” 

mediante apresentação do documento pessoal do Sr. Divino Tiago da Silva 

na data de 09/07/2017... que fora furtado também a sua Carteira de 

Habilitação, juntamente com o cheque objeto da lide. ... que todas as 

normas de segurança foram adotadas pelo banco Reclamado, vez que a 

folha do cheque é original, houve a confirmação da emissão do cheque, 

além da confirmação do documento pessoal do Reclamante, não 

comportando qualquer discussão. E portanto, não agiu de forma 

negligente, imprudente ou mesmo imperita”, para que pudesse ensejar 

qualquer indenização de cunho material ou moral. Depreende-se dos autos 

que o referido titulo fora sacado/movimento em 09/05/2017, e que somente 

em 12/06/2017 a parte autora procurou autoridade policial para requerer 

os vídeos junto a empresa promovida, e ainda registrar o Boletim de 

Ocorrencia. Desta forma, a alegação da parte promovida de que “não 

havia qualquer oposição ao pagamento” se adequa aos fatos. Ou seja, o 

autor não informou em tempo viável para evitar que um suposto golpista 

tivesse êxito em sacar o valor do titulo. Desta forma, não assiste razão o 

promovente da demanda. DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por DIVINO TIAGO DA SILVA em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 25 de Junho de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILTON GADELHA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000845-03.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE ILTON GADELHA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – AUSENCIA CONDIÇÕES DA AÇÃO / FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR A parte reclamada na sua peça contestatória argUiu 

a preliminar de falta de interesse de agir e ausência de condições da 

ação, mas tal preliminar se confunde com o mérito e como tal será 

analisada. Rejeito tal preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas as 

preliminares suscitadas passo à análise do mérito. Os pedidos da parte 

autora são procedentes em parte. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. In casu, trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. Narra a parte autora, em 

apertada síntese, que não tem qualquer vinculo com a parte promovida, 

mas há restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito no 

importe de R$ 2.709,20 (dois mil setecentos e nove reais e vinte reais), 

cuja inclusão se deu em 28/11/2015. Requer assim, a declaração de 

inexistência do debito em questão, inversão do ônus da prova, justiça 

gratuita e condenação em danos morais. Em contestação a parte ré nega 

as disposições, argumentando se tratar de cobrança legitima, mas não 

junta ao processo qualquer documento probatório que pudesse comprovar 

a contratação da parte autora. Pois bem. Analisando as provas 

produzidas no processo, verifico às fls. 14/15, dentre os documentos 

anexados pela parte autora extrato emitido por órgão de proteção ao 

credito onde contam 15 (QUINZE) negativações em nome do autor. 

Denota-se que destas, a restrição de origem pela parte promovida é a que 

ocorreu primeiro. No entanto, tal fato não é capaz de o descaracterizar 

como sendo DEVEDOR CONTUMAZ. Ora, aqui não se esta argumentando 

a disposição contida na Súmula 385 do STJ, pois esta versa única e 

exclusivamente acerca de negativações preexistente pelos próprios 

órgãos de proteção ao credito. A finalidade da súmula 385 e a 

interpretação da Súmula 385 é específica, aplicando-se apenas a ações 

de reparação dos danos ajuizadas contra os órgãos de cadastro de 

proteção ao crédito, quando esse deixa de realizar notificação prévia 

prevista no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A 

questão sub judice demonstra que não se pode requerer indenização por 

danos morais, afirmar que sua honra foi ferida, que o constrangimento foi 

imensurável, pois que honradez com sua vida financeira tem a pessoa 

com inúmeras restrições em seu nome? Ademais, a parte autora não 

comprovou que as outras restrições já estivessem sendo discutidas na 

esfera judicial. Não há configuração do abalo moral. Por tanto, não assiste 

razão a parte reclamante. Não vislumbro situação fatíca que pudesse 

ensejar abalo moral passível de indenização quanto a pessoa que 

promove esta ação. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO - 

DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. Quando, 

nos autos, há prova de que a parte autora é devedora contumaz, não há 

falar em indenização por danos morais, pois a inclusão, ainda que 

indevida, não violou a honra do bom nome na praça. (TJ-MG - AC: 

10024102805652001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

16/01/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

28/01/2014) – grifei negritei. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. DEVEDOR 

CONTUMAZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO JUDICIAL DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. APELO 

PROVIDO. - A inscrição, em cadastro de devedores, de pessoa que 

sequer celebrou contrato configura ato ilícito apto a ensejar a condenação 

a indenização por danos morais. - O dano moral, neste caso, existe in re 
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ipsa, aquele para cuja configuração se faz bastante a prova da 

ocorrência do fato ofensivo. - Não há falar em devedor contumaz se 

comprovado que outra restrição existente em seu nome também é objeto 

de ação judicial. - A indenização deve ser fixada com observância da 

natureza e intensidade do dano, da repercussão no meio social, da 

conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes 

envolvidas, evitando-se enriquecimento sem causa da parte autora. 

(TJ-MG - AC: 10086150029899001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data 

de Julgamento: 03/05/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 12/05/2017) – grifei negritei APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL 

INEXISTENTE - OUTRAS INSCRIÇÕES - DEVEDORA CONTUMAZ - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. - Como se verifica nos autos, a 

parte ré se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia a teor do 

contido no inciso II do art. 373 do CPC, uma vez que trouxe aos autos, 

documentos que comprovam a existência da dívida. - Ademais, em 

momento algum a apelante foi capaz de impugnar as evidências trazidas 

pela ré, nem mesmo comprovou que tal débito já havia sido quitado. - Por 

outro lado, a apelante não faz jus à indenização por danos morais 

pretendida, porque, conforme documento de fls. 59/60, a autora é tida 

como devedora contumaz - No que tange à litigância de má-fé, é evidente 

que a conduta processual da apelante importa na ocorrência da hipótese 

descrita no artigo 80, II, do CPC. - Verificada a alteração dolosa da 

verdade dos fatos pelo autor, impõe-se a condenação por litigância de 

má-fé, ainda que o apelante seja beneficiário da justiça gratuita, haja vista 

que a assistência judiciária concedida "não tem o condão de tornar o 

assistido infenso às penalidades processuais" (STJ EDcl no AgRg no 

Resp 1.113.799/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 

TURMA, j.06/10/2009, DJe 16/11/2009). (TJ-MG - AC: 10707150124790001 

MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 16/10/0017, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017) – 

grifei/negritei Destarte, em razão da inversão do ônus da prova, vislumbro 

que a parte promovida não se desincumbiu de seu ônus. Não conseguiu 

provar que a contratação fora legitima, não juntou qualquer contrato, não 

anexou qualquer prova contundente de que estaria agindo em exercício 

regular de direito. Por quanto, entendo que medida que se impõe é de 

declarar a inexistência do debito contido na inicial, sem que isto tenha em 

consequência a indenização por danos morais, já plenamente descartada 

pelos motivos acima descritos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido inaugural, para declarar a inexistência do débito da parte autora 

com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo. Determinando que 

se proceda a exclusão do nome do autor dos registros dos órgãos de 

proteção ao crédito. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 25 de Junho de 

2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61845 Nr: 132-81.2013.811.0014

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Sousa Shirato, Luiz Yoshio 

Shirato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte impugnante, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

517,51 ( quinhentos e dezesete reais e cinquenta e um centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 138/139. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 384,86 (trezentos e oitenta e quatro reais e 

oitenta e seis centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 132,65 (cento e 

trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75846 Nr: 1435-91.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Autolatina S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRA E MEIRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karine Meira Cunha - 

OAB:SP/ 268.533

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62122 Nr: 407-30.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Aparecido de Vitto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOEL BECKER, para 

devolução dos autos nº 407-30.2013.811.0014, Protocolo 62122, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73347 Nr: 171-39.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Rodrigues do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73193 Nr: 104-74.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Moura Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71301 Nr: 1201-46.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Ferreira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Mariana Dohashi, Bradesco Companhia 

de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cirso Amaro da Silva - OAB:

-SP 229.822, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61387 Nr: 1074-50.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Schmitt, Eliane Domingas Lopes Schimitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Luiz Dalbem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio Soares Araujo Junior - 

OAB:6824, Rodolfo Wilson Martins - OAB:5.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Pedrosa Neto - 

OAB:13763/MT, Maristela Claro Allage - OAB:4200/MT

 Certifico que vface a não localização dos requerente para intimação 

pessoal,( 418v) procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para intimar os requerentes via edital

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77631 Nr: 2296-77.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Inácio da Silva, Luiz Serafim da Costa 

Meira, Montimezzi Petronilio da Costa, Elizabeth da Costa Meira, Lucélia 

Souza da Costa Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Francisco Meira 

Silva - OAB:11811/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresenytarem as proivas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78042 Nr: 157-21.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Vieira, Luciano Heller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O

 À vista do exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na ação 

penal pública incondicionada e CONDENO os réus ELIANE VIEIRA E 

LUCIANO HELLER, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos 

crimes insculpidos no artigo 33, caput, c/c artigo 35, ambos da Lei Federal 

n. 11.343/06. (...) Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena da acusada 

ELIANE VIEIRA em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E 

DUZENTOS) DIAS-MULTA. (...) Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do 

acusado LUCIANO HELLER em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 

(MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA. (...) À ré ELIANE VIEIRA, tendo em vista 

a pena aplicada, bem como em observância aos critérios previstos no 

artigo 59 do CP, estabeleço o regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 

33, parágrafo 2º, alínea “b”, do Código Penal, consubstanciado ao fato de 

que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 2º, 

parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/07, 

que veda a aplicação de regime inicial diverso do fechado. (...) Ao réu 

LUCIANO HELLER, tendo em vista a pena aplicada, estabeleço o regime 

FECHADO, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “a”, do Código 

Penal. (...) NEGO aos réus o direito de recorrerem em liberdade, eis que 

presentes os requisitos que autorizaram a decretação da sua prisão 

preventiva, em especial a garantia da ordem pública, posto que os réus 

praticaram os crimes estando em liberdade provisória, a ré Eliane no 

cumprimento de condições cautelares e o réu Luciano no cumprimento de 

condições cautelares c/c o uso de tornozeleira eletrônica. Poxoréu - MT, 

25 de junho de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71851 Nr: 1524-51.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lennon Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Código. 71851

DECISÃO

VISTOS,

Ante o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, 

suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria Pública desta 

comarca, por prazo indeterminado, razão pela qual, NOMEIO o advogado 

THIAGO SOUZA BORGES - OAB/MT - 9.035, como advogado dativo do 

denunciado JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA, devendo esse ser 

intimado para em, 05 (cinco) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação, caso em que o prazo para a providência imperiosa começará a 

fluir.

Desde já, fixo honorários advocatícios ao advogado acima nomeado, no 

valor mínimo de 09 (nove) URH, conforme tabela de honorários 

advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT.

INTIME-SE, pessoalmente, o advogado nomeado.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 18 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72087 Nr: 1644-94.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Sudré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Código 72087

DECISÃO

VISTO,
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Ciente da certidão de fl. 58-v.

Assim, considerando que a Defensoria Pública deixou de atuar neste 

Juízo, desde o 01/09/2017, através da Portaria 779/DPG/2017, NOMEIO 

o(a) advogado(a), Dr.(a) Benjamim de Oliveira – OAB/MT – 5.041, como 

Defensor(a) Dativo(a) do acusado.

Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 08 (oito) URH.

Em seguida, INTIME-O(A) para a defesa preliminar, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000309-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MIGUEL VIEIRA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO N: 1000309-92.2018.8.11.0033 AUTOR: ADRIANO MIGUEL 

VIERA ROSA REQUERIDO: BRADESCO LEASING S.A DECISÃO Vistos. 

Não obstante a declaração de que o requerente não pode arcar com as 

custas e despesas processuais, até o presente momento não vislumbro 

estarem presentes as condições para o deferimento da assistência 

judiciária gratuita perseguida. Embora na inicial tenha o autor se qualificado 

como servidor público, nos demais documentos que instruíram a exordial, 

notadamente a procuração e declaração de hipossuficiência, ele se 

qualificou como farmacêutico. Assim, diante da profissão exercida pelo 

requerente, bem como da natureza e objeto da causa, notadamente o 

negócio que gerou a inscrição negativadora do crédito, cujo débito alega 

estar quitado, por óbvio, não se pode presumir ser o requerente pobre, na 

acepção jurídica do termo. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A 

declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa 

da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para 

indicar a capacidade financeira. Assim, faculto ao interessado o direito de 

provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se. Após, tornem-se os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio 

Claro - MT, 21 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000309-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MIGUEL VIEIRA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

 

PROCESSO N: 1000309-92.2018.8.11.0033 AUTOR: ADRIANO MIGUEL 

VIERA ROSA REQUERIDO: BRADESCO LEASING S.A DECISÃO Vistos. 

Não obstante a declaração de que o requerente não pode arcar com as 

custas e despesas processuais, até o presente momento não vislumbro 

estarem presentes as condições para o deferimento da assistência 

judiciária gratuita perseguida. Embora na inicial tenha o autor se qualificado 

como servidor público, nos demais documentos que instruíram a exordial, 

notadamente a procuração e declaração de hipossuficiência, ele se 

qualificou como farmacêutico. Assim, diante da profissão exercida pelo 

requerente, bem como da natureza e objeto da causa, notadamente o 

negócio que gerou a inscrição negativadora do crédito, cujo débito alega 

estar quitado, por óbvio, não se pode presumir ser o requerente pobre, na 

acepção jurídica do termo. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A 

declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa 

da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para 

indicar a capacidade financeira. Assim, faculto ao interessado o direito de 

provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se. Após, tornem-se os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio 

Claro - MT, 21 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29213 Nr: 3092-55.2010.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECIO SCHWADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

acerca da proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50640 Nr: 2555-88.2012.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

CRISTIANO DE OLIVEIRA, MARIA ROCHA SANTIAGO, DANIEL FIALHO, 

CRISTIANE DE ALMEIDA AMPARO DA ROCHA, ROTARY CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRESLEY EMRESON BRIANTE - 

OAB:183464

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão de fls. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61312 Nr: 2371-30.2015.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Diante do exposto AUTORIZO a inventariante a promover a alienação 

dos semoventes, condicionada à posterior prestação de contas (que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 653 de 909



comprove, inclusive, o pagamento do ITCMD) nos presentes autos dos 

valores aferidos na venda, bem como das contas pagas. Após, 

cumpra-se o 2º e 3º parágrafos do despacho de fl. 67 e venham 

conclusos para deliberações.São José do Rio Claro - MT, 13 de junho de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76938 Nr: 209-57.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO RUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - 

OAB:24548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo os assistentes de acusação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentem memoriais escritos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32064 Nr: 251-19.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CALVÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL, SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/SP 138.436, LARISSA FALKEMBACH - OAB:OAB/MT 

11.245-O, Omar El Jamel - OAB:OAB/MT 14.624, ROGERIO TELLES DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 11.461-B

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

acerca da proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75804 Nr: 3713-08.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM LOPES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em saneador, passo a decidir:

PRELIMINARES

A questão prejudicial aduzida pela parte requerida, prescrição de 

eventuais parcelas vencidas, será analisada quando da prolação da 

sentença.

Desta forma, não havendo questões pendentes a decidir declaro o feito 

saneado, nos termos do art. 357, do Código de Processo Civil.

PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como pontos controvertidos a efetiva atividade rurícola da parte 

autora em regime de economia familiar e o lapso de tempo envolvido em 

tais afazeres.

DAS PROVAS

Defiro a produção de testemunhal, bem como depoimento pessoal da parte 

autora, devendo esta ser intimada pessoalmente para a audiência.

 Designo o dia 18__/_07_/2018, às 13__:_45_ horas, para audiência de 

instrução e julgamento.

Caso as partes não tenham indicado o rol de testemunhas, na inicial ou na 

resposta oferecida, deverão ser intimadas para apresentá-lo no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, na forma do 

artigo 357, §4º e 450 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25435 Nr: 2671-02.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TOBIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a parte autora, para comparecer na perícia com o 

neurocirurgião Dr. Hélio Borba Moratelli, na cidade de Cuiabá-MT, com o 

endereço do seu consultório na Rua Bela Vista, 347, Bairro Poção - 

Cuiabá-MT, designada para o dia 20/07/2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69994 Nr: 1107-07.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YVDLDS, MARCIA APARECIDA SARAN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HARRISON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

não localização de endereço da requerente, conforme ofício de fl. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30536 Nr: 1291-70.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, MILTON MASSATO 

SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo do edital de citação expedido às 

fls. 71. Portanto, intimo a parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 702 Nr: 214-17.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Visto,

Considerando o interesse do executado na composição amigável da lide, 

tanto que protestou seja designada nova audiência de conciliação entre as 

partes, determino seja a parte exequente intimada para, no prazo de 10 

(dez) dias, informar se tem interesse em participar de referida audiência.

Em caso de resposta afirmativa, encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo a 

respectiva Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação e 

convidar as partes e os procuradores jurídicos respectivos.

 Assim, indefiro o pleito do executado no sentido que seja autorizada a 

participação de terceiros (Antônio Franciscone), estranho à lide, na 

sessão.

 Caso a parte exequente manifeste desinteresse na composição 

consensual, no mesmo lapso assinalado, manifeste-se sobre o pleito de 

fls. 193/194.

Assim, postergo a análise dos pleitos de fls. 186 e 192, para após as 

providências supramencionadas.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61134 Nr: 2243-10.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TEIXEIRA, CLAUDIO ROBERTO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O, EDMAR DORADO RODRIGUES - OAB:5081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloizio Oliveira silva - 

OAB:21011/0

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria HELOIZIO 

OLIVEIRA SILVA, na qualidade de advogado, para a devolução destes 

autos na Secretaria de Vara, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20695 Nr: 538-21.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JOSÉ RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar o autor para manifestar sobre o laudo da perícia de 

fls. 203/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63867 Nr: 1071-96.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca do laudo pericial de fls. 113/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22034 Nr: 1899-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DARMASO, ANTONIA EREDIA CABRERA 

DARMASO, ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA, CLARICE FATIMA 

BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EMILIO DARMASO 

EREDIA - OAB:83823/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo solicitado às fls. 115, intimo a parte 

autora para que no prazo legal impulsione o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56356 Nr: 1844-15.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca das 

correspondências devolvidas de fls. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75806 Nr: 3715-75.2017.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do 

laudo pericial de fls. 55/63.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51127 Nr: 262-14.2013.811.0033

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DA SILVA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTER DA SILVA CAVALCANTE, 

Filiação: Jose da Silva Aguiar e Maria Amelia Alves, data de nascimento: 

05/08/1968, brasileiro(a), natural de Xavantina-MT, solteiro(a), vaqueiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, [...] vem 

oferecer o presente: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA DE RESTAURAÇÃO DE 

AUTOS em face de VALTER DA SILVA CAVALCANTE (brasileiro, solteiro, 

vaqueiro, nascido aos 05/08/1968, em Nova Xavantina-MT, filho de José 

da Silva Aguiar e Maria Amélia Alves) pelas razões fáticas a seguir 

aduzidas: Conforme se infere da documentação em anexo, em 

31/03/2010, fora comunicado o cumprimento de mandado de prisão 

preventiva expedido por este Juízo em desfavor de VALTER DA SILVA 

CAVALCANTE, o qual foi preso em 11/12/2009, na comarca de Colorado 

do Oeste-RO. [...] Em razão de tudo o que foi exposto, requer o 

MINISTÉRIO PÚBLICO o processamento do presente pedido, nos termos 

dos artigos 541 a 548 do CPP, para que se determine a RESTAURAÇÃO 

dos autos de Ação Penal nº 11/1996, movido em face de Valter da Silva 

Cavalcante, pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121 do CP, 

requerendo, para tanto, que Vossa Excelência determine as diligências 

necessárias visando tal restauração. Pede deferimento.

Despacho: Visto.Defiro a cota ministerial retro e determino a citação por 

edital do acusado, com fundamento no art. 541, § 2.º, alínea “c”, do Código 

de Processo Penal.Sobre os documentos encartados às fls. 74/77, 

manifeste-se o Ministério Público Estadual e, após, tornem-me conclusos 

para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 25 de junho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 1679-07.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA APARECIDA DA CRUZ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o teor da petição acostada às fls. 157/158, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75662 Nr: 3662-94.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE CHAVES, PEDRO JACY DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) Fixo como pontos controvertidos a existência de doença que 

impeça ou torne impossível o exercício de atividade laboral pela parte 

requerente, e o alcance dessa moléstia, a influir em seu desempenho 

profissional.DAS PROVASDefiro a produção da prova pericial e 

testemunhal. Todavia, deixo para marcar a audiência de instrução e 

julgamento, se for necessária, para o momento oportuno, após a 

conclusão dos trabalhos periciais.Assim, para a produção da prova 

pericial formulada pelas partes, nomeio o ilustre Dr. Massao Paulo 

Watanabe, médico atuante nesta Comarca, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. Considerando que a parte é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, arbitro honorários em favor 

do profissional, nos termos da Resolução nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, em R$ 300,00 (trezentos reais).O perito nomeado deverá informar, 

com antecedência, a data, horário e local de realização da perícia, para 

posterior intimação do autor ao comparecimento.De posse da data 

agendada, intimem-se as partes da perícia, devendo a requerente 

comparecer na data, hora e local informados para que se proceda ao 

ato.Deverá o Senhor Perito apresentar o laudo pericial no prazo de 30 

(trinta) dias, preenchendo o formulário de quesitos unificados anexo, 

conforme Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ, devendo, inclusive, 

responder aos quesitos apresentados pela requerente, à fl. 17.A fim de 

facilitar a realização dos trabalhos periciais, encaminhe-se ao douto 

profissional cópia dos laudos e exames médicos que acompanharam o 

pedido inicial.Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicarem assistentes técnicos.Os assistentes técnicos deverão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimação das 

partes acerca da apresentação do laudo pericial, a teor do disposto no 

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil.Defiro o pleito de fls. 102. 

Anote-se para fins das comunicações de estilo.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73185 Nr: 2619-25.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO AVELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando o teor da petição de fls. 88/89 e documento de fls. 90, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.

Após, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29367 Nr: 116-41.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI MARIM ALVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 132 e documento que a instruiu, diga a parte autora 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, o decurso do prazo, com ou sem manifestação do autor, 

certifique-se, após, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29298 Nr: 47-09.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o teor da petição acostada às fls. 168/169, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19033 Nr: 821-78.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEIXOTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o teor da petição acostada às fls. 136/137, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 

16:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31645 Nr: 2401-07.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte autora, ao se manifestar a respeito do laudo pericial de fls. 

196/159, postulou seja realizada a complementação da perícia. Aduziu, em 

apertada síntese, que competia ao perito apontar quais atividades 

laborativas o autor pode desempenhar, quais riscos e possíveis danos o 

autor poderá sofrer caso submetido a cirurgia neurológica. Assinalou, 

ainda, que o perito não esclareceu se a incapacidade parcial e temporária.

 O reclamo não merece acolhida.

 O simples descontentamento do requerente em relação ao laudo, posto 

que não lhe foi integralmente favorável, não autoriza seja realizado novo 

exame pericial, o que só retardaria a entrega da prestação jurisdicional, 

com a repetição de atos desnecessários.

 Ademais, o laudo pericial foi conclusivo ao atestar acerca da alegada 

incapacidade do demandante. Foram respondidos, satisfatoriamente todos 

os quesitos apresentados pela parte.

 Assim, indefiro o pleito de fls. 142/153. Logo, homologo o laudo pericial de 

fls. 143/154, e remeto as partes as alegações finais, no prazo de 05 dias, 

iniciando-se pelo autor.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31627 Nr: 2383-83.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA FOSCHIERA, JEFFERSON FOSCHIEIRA 

ARRUDA, SIDNEY JOSE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JESSICA 

FOSCHIEIRA ARRUDA e JEFFERSON FOSCHIEIRA ARRUDA, alegando que 

a sentença de fls, 211/213 encontra-se eivada de erro material, vez que 

ao julgar procedente a ação, determinando que o benefício deverá 

retroagir a data do ajuizamento da ação, fixou como data 07/12/2011, 

quando o correto é 03/10/2011.

É o necessário.

 Decido.

Por serem tempestivos, conheço os presentes embargos e, no mérito, 

entendo que merecem acolhimento, pois reconheço a ocorrência do erro 

material apontado pela parte.

A decisão objurgada encontra-se eivada de erro material posto que, nos 

termos da sentença de fls. 211/213, o benefício previdenciário concedido 

deverá retroagir à data do ajuizamento da ação, assim restou consignado 

na sentença objurgada, in verbis:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto-Requerido à imediata implantação do benefício da aposentadoria 

por idade rural à parte requerente, o equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação, que se deu em 

07/12/2011”. (Destaquei)

Todavia, a ação foi ajuizada em 03/10/2011, conforme protocolo de fls. 04 

do feito.

Posto isto, nos ter do art. 1022, inciso III, do CPC, acolho os presentes 

embargos para retificar a sentença de fls. 211/213, retificando, desse 

modo, o termo inicial do benefício beneficiário, já que o ajuizamento da 

ação se deu em 03/10/2011.

 No mais, mantida a sentença da maneira que se encontra lançada nos 

autos.

 Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20413 Nr: 268-94.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)Desse modo, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela 

exequente às fls. 173.Precluso o prazo recursal, prossiga-se com o 

cumprimento da sentença, formalizando-se os precatórios, conforme 

cálculos ora homologados.Intimem-se o exequente por seus procuradores, 

via DJE, e o executado por meio da Procuradoria Federal.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10021 Nr: 1758-93.2004.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES DA CRUZ, HELENA RODRIGUES DA 

CRUZ, MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, MARCELO RODRIGO LOPES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO GONÇALVES, CICERO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, LUIS FERNANDO DACANINI - OAB:9.993-B, 

MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, VIVIAN CARLA DOS 

SANTOS ZUCCHETTO - OAB:5258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Vistos,

Indefiro o pleito de fls. 312, posto que a informação pretendida poderá ser 

obtida pela própria parte, sem necessidade de intervenção do poder 

judiciário.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar se o requerido Cícero Carvalho veio a óbito, ocasião que deverá 

carrear ao feito cópia da respectiva certidão de óbito.

Defiro o pleito de fls. 323, anote-se para fins das intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22906 Nr: 149-02.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIEL DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - INTERNET BANDA 

LARGA - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da instância superior, intimem-se as 

partes a fim de que manifestem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77020 Nr: 252-91.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE BRIANTE, JULIO CEZAR 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Vistos. [...]. De mais a mais, o delito de tráfico de drogas é equiparado aos 

crimes hediondos, por força do art. 2.° da Lei n.° 8.072/1990, que 

disciplina tratamento mais rigoroso pelos funestos estragos que 

geralmente provocam.Isto posto, indefiro o pedido de revogação da prisão 
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preventiva feito pelo acusado Thiago Alexandre Briante.Em consonância 

com o parecer ministerial, mantenho a custódia cautelar.No mais, designo 

audiência, em continuação, visando a oitiva da testemunha de defesa, 

“Marlinho de Tal”, endereço declinado às fls. 137, e interrogatório dos réus 

para o dia _05___/__07__/2018, às _17___:__00__ horas.Considerando 

que ainda não decorreu o prazo concedido ao Ministério Público para 

apresentar o endereço da testemunha Douglas Farias da Silva, 

aguarde-se. Se informado endereço nesta Comarca, intime-o para 

comparecimento na data acima designada, se em outra Comarca, 

expeça-se carta precatória para sua oitiva.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54264 Nr: 96-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DO ANO DE 2018.

HORÁRIO: 08h30min.

PROCESSO: 96-45.2014.811.0033 (54264).

ACUSADO: VANDERLEI DE QUADROS.

VÍTIMA: CLAUDINEI ROSA MARTINS.

Vistos.

Nesta sessão extraordinária do Tribunal do Júri da Comarca de São José 

do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, foi submetido a julgamento pelo 

Conselho de Sentença o acusado VANDERLEI DE QUADROS, qualificado 

nos autos, pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, caput c/c 

art. 14, II todos do Código Penal, sob a acusação de ter no dia 12 de 

janeiro de 2014, por volta da 23:00 horas na residência localizada na Rua 

das Canelas, nº 14, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade, ter atingido a 

vítima CLAUDINEI ROSA MARTINS por um golpe de faca na região do 

abdômen evidenciada pelo Prontuário de Atendimento Médico de fls. 25/26, 

descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico para 

localização de lesões de fls. 21/23.

Submetido a julgamento, nesta data, o Egrégio Tribunal do Júri Popular 

desta Comarca acolheu a tese de legitima defesa sustentada em plenário 

tanto pela Promotora de Justiça quanto pelo advogado de defesa.

Atenta, pois, a decisão soberana do Conselho de Sentença, ABSOLVO o 

réu Vanderlei de Quadros, brasileiro, convivente, portador do CPF n.º 

962.540.501-1 e da Cédula de Identidade n.º 1328727-3 SSP/MT, filho de 

João Genipo de Quadros e Ovani Caetano de Quadros, nascido em 

24/11/1969, natural de Cascavel-PR com fundamento no artigo 386, inciso 

VI, do Código de Processo Penal.

Quanto ao objeto utilizado para a prática do crime, sabe-se que existem 

bens apreendidos que não são passíveis de utilização, seja pelo seu 

estado de conservação, seja pela sua natureza. Considerando a 

finalidade dada ao objeto apreendido nos presentes autos, bem como a 

lesão que referido objeto ocasionou na vítima DETERMINO a destruição da 

faca prevendo a forma prática a ser adotada na Secretaria do Juízo para 

concretizar o ato, certificando-se o necessário nos autos.

Sem custas.

Dou esta decisão por lida e publicada em plenário no Tribunal de Júri e dela 

intimados os presentes. Registre-se e cumpra-se.

Sala das Sessões do Tribunal do Júri desta Comarca, Estado de Mato 

Grosso em 16 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

AMANDA GURGEL ROCHA

Promotora de Justiça JOSÉ MARIA MARIANO

Advogado de defesa

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000311-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI ARAUJO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1000311-62.2018.811.0033 REQUERENTE: ROZELI ARAÚJO 

DE SOUZA REQUERIDO: PREVIMUNI - INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Vistos. 

ROZELI ARAÚJO DE SOUZA propôs a presente ação de restabelecimento 

de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada, em desfavor do PREVIMUNI – INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. 

Alegou, em síntese, ser segurada da Previdência Municipal desta cidade, e 

por encontrar-se incapacitada para o labor, pleiteou administrativamente 

benefício previdenciário, sendo-lhe concedido o auxilio doença. Ocorre 

que, na data de 07/06/2018, a requerida exigiu ela fosse submetida a 

perícia médica para possível retorno ao trabalho. Realizada a perícia, 

restou consignado que a autora deveria retornar às atividades com desvio 

de função pelo lapso de 01 (um) ano. Todavia, asseverou não ter 

condições de voltar ao trabalho, tendo em vista que seu estado de saúde 

tem se agravado gradativamente. Afirmou ainda ser portadora de lesão 

crônica e incapacitante nas colunas cervical, dorsal e lombar. Por tal 

razão, requereu, em sede de tutela de urgência, seja determinada a 

imediata implantação do benefício do auxílio-doença, ou seja, designada, 

com urgência, perícia médica visando atestar sua incapacidade total para 

o trabalho. Relatei brevemente o necessário. Decido. A tutela de urgência 

postulada pela requerente não se mostra cabível nesta fase processual, já 

que a própria parte requerente reconhece ser necessária a prova pericial 

para sustentá-la, tanto que postulou sua concessão em sede de pedido 

subsidiário. De fato, a probabilidade do direito não restou evidenciado, de 

plano, nos autos, isto é, dados materiais convincentes de que a parte 

autora é incapaz fisicamente de exercer alguma atividade, em vista da 

doença que a acomete, no sentido de que razoavelmente lhe assistiria 

razão quanto ao aduzido, ou melhor ainda, a probabilidade de que, com os 

elementos de prova angariados, venha a ser vencedora, a final, da 

demanda. Sem esta probabilidade esclarecida, nos autos, por enquanto, 

não há como deferir a tutela de urgência, no mesmo sentido do pleito da 

parte autora. Por outro lado, o fato alegado, incomprovado por enquanto, 

eis que os documentos colacionados pela autora não permite aferir se ela 

é incapaz de fato para qualquer trabalho. De outro lado, não se mostra 

hábil autorizar a tutela de urgência no sentido de produzir prova pericial 

pretendida, que ainda assim recomendaria pleito apropriado e em sede 

adequada, consoante as regras dos art. 381/383 do CPC. Por outro lado, 

havendo postulação a qualquer tempo, no curso da lide, levantados 

elementos de convicção suficientes, poderá ser reapreciado o pedido de 

antecipação de tutela. Portanto, cite-se a parte requerida, na pessoa de 

seu representante legal para, se lhe aprouver, defender-se no prazo legal. 

Consigne-se no mandado que se não for contestada a ação 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deixo 

de designar audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC, uma 

vez que o polo passivo trata-se do pessoa jurídica de natureza 

autárquica, não se admitindo a autocomposição, nos termos do artigo 334, 

§ 4º, inciso II do CPC. Em tempo, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

tanto pela postulação em si, suficiente pela Lei de Assistência Judiciária, 

como pelas evidências extraídas da realidade dos autos, tratando-se de 

pretendente a aposentadoria por invalidez decorrente de doença, que 

certamente veria comprometida sua subsistência e a de sua família caso 

fosse compelida a arcar com as custas e despesas processuais. São 

José do Rio Claro – MT, 25 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56261 Nr: 1780-05.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO VENICIO VILELA REIS, MARIA IZABEL PEREIRA 

BRITO VILELA REIS, MARIO LUCIO VILELA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO ANDRE GOMES, CARMEN 

VANDERLEA GOMES, JANDERSON DANIEL GOMES, ANDRÉ MAURICIO 

GOMES, SANTO FLECK GOMES, ANDRÉIA GOMES, LEANDRO MUSSI, 

WILSON ROBERTO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIRARDELLI VILELA - 

OAB:266.554 - SP, MARCIO GOLICZESKI - OAB:13811, MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, MATHEUS MIRANDA CRUZ - OAB:85283 , PAULO MORELI 

- OAB:13052/PR

 "...2. DEFIRO o pedido formulado por ANDRÉ MAURÍCIO GOMES, ora 

requerido, por meio da petição de fls. 432/432, porque a ação de despejo, 

hipótese dos autos, é caso de litisconsórcio passivo necessário, por 

conseguinte, aplicável o parágrafo primeiro do artigo 231 do Código de 

Processo Civil.INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora, por meio da 

petição de 492/494, porque, ausentes os requisitos autorizadores da 

citação ficta, delineados nos artigos 256 do Código de Processo Civil, a 

saber, a) réu desconhecido ou incerto; b) local de citação é ignorado, 

incerto ou inacessível.Por conseguinte, torno sem efeito o edital de citação 

de fls. 485 e certidão de fl. 486.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do réu 

ANDRÉ MAURÍCIO GOMES do inteiro teor da presente 

decisão.b)INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora sobre 

o inteiro teor da presente decisão e para, no prazo 15 (quinze) dias, 

comprovar o cumprimento da decisão de fls. 489 [citação por hora certa 

os réus (i) Janderson Daniel Gomes e (ii) Andreia Gomes], bem como 

providenciar a citação dos réus/sócios arrendatários (i) Carmen Vardelea 

Gomes; (ii) André Maurício Gomes; (iii) Santo Fleck Gomes; (iv) Andréia 

Gomes e (v) Leandro Mussi sobre a penhora e arresto de fls. 274/275 e 

276/277.c)INTIME-SE o terceiro, WILSON ROBERTO FERREIRA JUNIOR, 

credor de MÁRIO LÚCIO VILELA REIS, por meio de seu advogado 

constituído, para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie a citação 

de MÁRCIO VENICIUS VILELA REIS e MARIA IZABEL PEREIRA BRITO 

VILELA REAIS, ora coautores da ação e beneficiários das sacas de soja 

constritas às fls. 274/275 e 276/277, sobre a penhora no rosto dos autos 

de fl. 353 e do termo de acordo de fls. 470/472.d)Esgotados os prazos, 

com ou sem manifestações, retornem os autos conclusos.4. Publique-se e 

cumpra-se.São José do Rio Claro, 20 de junho de 2018.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75811 Nr: 3717-45.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.54/55, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55022 Nr: 802-28.2014.811.0033

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDIVIS SAUER, HINGRID SAUER STEINBACK, HUGO 

SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVIO KAEFER, DOMINICA DIEL 

KAEFER, VALDECIR JOSE KAEFER, RENI JOÃO KAEFER, SELMA PRILL 

WILCHEN KAEFER, ROSELAINE PETRONSKI, ADELICIO ZAMBONI, NEVILDE 

VIVAN ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE CARDOSO - OAB:55.844/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10.235/MT, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235, MARIO 

EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:25977-MT, SANDRO LUIS 

KZYZANOSKI - OAB:14595-B,

 3. Intimem-se os advogados das partes, sucessivamente, para 

apresentação de memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77820 Nr: 557-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MATUSZEWSKI, Claudiane 

Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JANAINA BEVILACQUA - OAB:18.788 OAB/MT, JOÃO FRANCISCO 

MATARA JUNIOR - OAB:6226 OAB/RO

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Cascavel/PR, na 1°Vara Criminal, no dia 31/08/2018 

às 16:20 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77820 Nr: 557-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MATUSZEWSKI, Claudiane 

Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JANAINA BEVILACQUA - OAB:18.788 OAB/MT, JOÃO FRANCISCO 

MATARA JUNIOR - OAB:6226 OAB/RO

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Alta Floresta do Oeste/RO, no dia 13/08/2018 às 

08:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78906 Nr: 1008-03.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VIEIRA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NÃO PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP, ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB:221.386/SP

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 171139 e a sessão de 

conciliação/mediação foi agendada para o dia 18/07/2018/2018 às 

13h30min, na Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, servindo a 

presente certidão para convidar as partes e seu(s) advogado(s) para 

comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31739 Nr: 2495-52.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PRETTIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FERNANDA GARCEZ - 

OAB:14549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de fl. 43, jungida no processo de 

execução fiscal nº 1238-21.2013.811.0033, Código 52026, em apenso.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 
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conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52026 Nr: 1238-21.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PRETTIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da certidão de fl. 43.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62090 Nr: 146-03.2016.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VENICIO VILELA REIS, MARIA IZABEL 

PEREIRA BRITO VILELA REIS, ALVARO ANDRE GOMES, MÁRIO LÚCIO 

VILELA REIS, CARMEM VANDERLEA GOMES, JANDERSON DANIEL 

GOMES, ANDRÉ MAURICIO GOMES, SANTO FLECK GOMES, ANDRÉIA 

GOMES, LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIRARDELLI VILELA 

- OAB:266.554 - SP, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B, 

PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 60/61 formulado pelos Embargados (i) Márcio 

Venícius Vilela Reis, (ii) Maria Izabel Pereira Brito Vilela Reis e (iii) Mário 

Lúcio Vilela Reis [citação por edital e ou citação por hora certa dos 

embargados].

Um, não consta nos autos informação de os embargados (iv) Álvaro 

André Gomes, (v) Carmem Vanderlea Gomes, (vi) Janderson Daniel 

Gomes, (vii) André Maurício Gomes, (viii) Santo Fleck Gomes, (ix) Andréia 

Gomes, e (x) Leandro Mussi encontrarem-se em lugar incerto e 

indeterminado, e ou que se refutam a ser citados/intimados.

Dois, a parte autora, até a presente data, não juntou o resultado das 

cartas precatórias de fls. 58 e 59, expedidas aos Juízos das Comarcas de 

Tapurah/MT e Lucas do Rio Verde/MT, com a finalidade de citação dos 

demandados, inclusive, consta ofício à fl. 62, noticiando que até 

25.01.2018, não teria providenciado o pagamento de diligência do senhor 

oficial de justiça para cumprir a deprecata na unidade judiciária de Lucas 

do Rio Verde/MT, com a finalidade de citação do embargado Leandro 

Mussi.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE as advogadas subscritoras da petição de fls. 60/61, a 

saber, Juliana Girardelli e Patrícia Contar de Andrade, via Dje, sobre o 

inteiro teor da presente decisão, e para, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularizar sua representação processual, porque ausente neste feito 

procuração outorgada por (i) Márcio Venícius Vilela Reis, (ii) Maria Izabel 

Pereira Brito Vilela Reis e (iii) Mário Lúcio Vilela Reis.

b) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado do Embargante sobre o inteiro teor 

da presente decisão, e para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

informação sobre o cumprimento/andamento das cartas precatórias de fls. 

58 e 59, encaminhadas desde 09.01.2018 às Comarcas de Tapurah/MT e 

Lucas do Rio Verde/MT.

c) Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

São José do Rio Claro, 20 de junho de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51068 Nr: 186-87.2013.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BORGES DE MEDEIROS, MARIA 

RODRIGUES PINTO DE SOUZA, JOSE BUENO DE MAGALHÃES, ESTRADA 

MUNICIPAL SEM DENOMINAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208/TO, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16583 Nr: 1658-70.2006.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FREDERICO, MAURO VANDERLEI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO RIBEIRO, DEVAIR VALIM DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021, FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - 

OAB:5140/MT, JOSE EDUARDO LEITE - OAB:6517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, e da 

parte requerida, que a Perícia se realizará no dia 05 de Julho de 2018, às 

15:00 horas, na Secretaria da 2°Vara Cível e Criminal da Comarca de São 

José do Rio Claro-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-42.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AMELCIO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S.A - OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010201-42.2014.8.11.0033 REQUERENTE: AMELCIO MENDES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRASIL TELECOM S.A - OI DECISÃO Visto, 

Trata de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, ajuizada por Amelcio 

Mendes de Oliveira, em face de Oi S/A, julgada procedente em 23/08/2017 

(Id. 9563565), condenando a ré ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ademais, verifico que a 

parte autora postulou pelo cumprimento da obrigação de pagar. Ocorre 

que a empresa ré encontra-se em Recuperação Judicial em trâmite nos 

autos nº. 0203711-65.2016.8.19.0001, na 7ª Vara Empresarial da Comarca 

do Rio de Janeiro/RJ. Acerca do tema, estabelece o enunciado 51 do 

FONAJE: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria”. Desta feita, tendo em vista que foi proferida a sentença, com 

trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor 

do credor, a fim de que habilite seu crédito pela via própria. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 15 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65219 Nr: 1043-12.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277.251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal 46/54.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42931 Nr: 205-45.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA MARIA PARANAIBA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

205-45.2013.811.0049, Protocolo 42931, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24945 Nr: 1487-89.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL-MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA MARIA PARANAIBA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

1487-89.2011.811.0049, Protocolo 24945, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65755 Nr: 1413-88.2018.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

HENRIQUE ALVARES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A tutela de urgência será concedida quando houve elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.”Assim, é certo que pelo princípio do ônus da 

prova, quando alguém possui uma pretensão e deseja que a mesma seja 

reconhecida por meio da via jurisdicional, deve em regra provar o fato 

constitutivo do seu direito, e em caráter de tutela de urgência, deve 

demonstrar os requisitos autorizados para a sua concessão. Feita estas 

considerações e depois de detida análise dos autos, observo que os 

documentos colacionados à inicial não afastam a possibilidade de 

prejuízos a uma das partes caso seja de plano deferida a medida 

pretendida, bem como o seu deferimento poderia ter efeitos irreversíveis, 

pelo que indefiro por ora o pedido liminar formulado. Nos moldes do art. 

695 e seguintes do CPC, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de 

convidar as partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão 

de Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do 

Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

respectivos advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser 

citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do CPC.Decorrido o prazo 

para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 (dez) dias.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65980 Nr: 1557-62.2018.811.0049

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUIRINO SALES, JOELMA DIAS DA SILVA 

BORGUESAN, CLAUDIA DIAS DA SILVA, ITAUÃ DIAS BRASIL, RICARDO 

BORGHESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de alvará judicial, ajuizada por José Quirino Sales, 

Joelma Dias da Silva Borguesan, Ricardo Borguesan, Claudia Dias da Silva 

e Itauã Dias Brasil, todos qualificados na exordial.

Afirmam os requerentes, serem herdeiros da Sra. Risalva Dias Sales, 

falecida em decorrência de um acidente vascular encefálico isquêmico, 

diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica.

 Aduzem não ter conhecimento da existência de outros herdeiros ou 

mesmo testamento.

 Relatam que os únicos bens deixados pela de cujus circunscrevem a 

duas motocicletas, das quais, a primeira já havia sido vendida para uma de 

suas filhas, e a outra, os suplicantes alegam que pretendem vender a fim 

de saldar os gastos realizados na data do óbito.

Por tais razões, pugnam pela obtenção de alvará judicial para procederem 

a transferência da motocicleta Yamaha Crypton Ed. Fabricação 2015, ano 

modelo 2015, placa QBN 1525, para o nome da requerente Claudia Dias da 

Silva e, na obtenção de alvará judicial para procederem a venda da 

motocicleta DAFRA/ZIG 50, fabricação 2015, ano modelo 2016, placa QBK 

9633, cor vermelha.

Vieram-me os autos conclusos para deliberações.

É o breve relato. Fundamento e decido.

De plano, observo que a inicial não se encontra acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nestes termos, antes de receber a inicial e analisar os pedidos ali 

formulados, determino a intimação dos autores para proceder a juntada 

dos seguintes documentos:

• Certidão de óbito da Sra. Risalva Dias Sales;

• Documentos dos bens deixados pela de cujus a serem expedidos os 

devidos alvarás;

• Documentos pessoais dos autores, e demais documentos que julgarem 

necessários.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65749 Nr: 1409-51.2018.811.0049

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de retificação de registro civil proposta por Daniely 

Costa Soares, para que seja retificado o nome da menor Bianca de Souza 

Machado, todos qualificados na exordial.

Com a inicial juntou-se documentos às fls. 07/11.

É o necessário.

DECIDO.

Ponderando a alegação de pobreza, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Dê-se vista ao Ministério Público Estadual para manifestação. Em seguida, 

tornem conclusos para a sentença ou eventual designação de audiência 

de instrução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65550 Nr: 1270-02.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON KIST HAAB, FERNANDO ALVES DA SILVA, 

JOEL DE SOUZA ROCHA, LACERDI DA SILVA RODRIGUES, VINÍCIUS 

SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, é certo que pelo princípio do ônus da prova, quando alguém 

possui uma pretensão e deseja que a mesma seja reconhecida por meio 

da via jurisdicional, deve em regra provar o fato constitutivo do seu direito, 

e em caráter de tutela de urgência, deve demonstrar os requisitos 

autorizados para a sua concessão. Feita estas considerações e depois 

de detida análise dos autos, observo que os documentos colacionados à 

inicial não afastam a possibilidade de prejuízos a uma das partes caso 

seja de plano deferida a medida pretendida, bem como o seu deferimento 

poderia ter efeitos irreversíveis, pelo que indefiro por ora o pedido liminar 

formulado.Proceda-se a citação do requerido, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, com as advertências e sob as penas da lei.De outra 

sorte, determino que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos documentos necessários à comprovação das horas extras 

trabalhadas pelos requerentes nas viagens a serviço, sendo eles:- Os 

relatórios de todas as viagens realizadas pelos requerentes a partir do dia 

30 de novembro de 2013;- A relação de despesas com diárias e 

passagens pagas aos autores desde 01 de dezembro de 2017;- As 

escalas de plantão de 12h (doze horas), referentes aos últimos 12 (doze) 

meses, da unidade hospitalar e ambulatorial do SUS Municipal;- Assim 

como, o controle de frequência dos requerentes referente aos dias e 

meses em que não houve a disponibilização do registro do ponto 

eletrônico aos servidores, sobretudo de dezembro/2013 e de 

janeiro/2014.Dê-se ciência ao Ministério Público quanto ao pedido do item 

5.6, para que, caso entenda pertinente, ingresse na ação.Intime-se.Às 

providências, expedindo o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65878 Nr: 1485-75.2018.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de mandado de pagamento, concedendo-se aos 

requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação ou 

oposição de embargos à monitória.

Conste-se no mandado que os requeridos deverão efetuar o pagamento 

da dívida e seus acréscimos legais, bem como dos honorários 

advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 701 do CPC.

Advirtam-se os requeridos que em caso de pagamento dentro do prazo 

estabelecido, serão isentos do pagamento das custas processuais.

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65746 Nr: 1407-81.2018.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ROSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de mandado de pagamento, concedendo-se aos 

requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação ou 

oposição de embargos à monitória.

Conste-se no mandado que os requeridos deverão efetuar o pagamento 

da dívida e seus acréscimos legais, bem como dos honorários 

advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 701 do CPC.

Advirtam-se os requeridos que em caso de pagamento dentro do prazo 

estabelecido, serão isentos do pagamento das custas processuais.

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65766 Nr: 1416-43.2018.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de mandado de pagamento, concedendo-se aos 

requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação ou 

oposição de embargos à monitória.

Conste-se no mandado que os requeridos deverão efetuar o pagamento 

da dívida e seus acréscimos legais, bem como dos honorários 

advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 701 do CPC.

Advirtam-se os requeridos que em caso de pagamento dentro do prazo 

estabelecido, serão isentos do pagamento das custas processuais.

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-77.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA CRUZ CAVALCANTE MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 662 de 909



Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-77.2017.8.11.0049 REQUERENTE: ANDERSON DA CRUZ 

CAVALCANTE MARINHO REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA Visto. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por ANDERSON DA CRUZ CAVALCANTI MARINHO, em face de 

ANITA CALÇADOS, em que alega que foi inscrito indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$571,43 (quinhentos e 

setenta e um reais e quarenta e três centavos), haja vista desconhecer a 

origem do débito. A reclamada contesta alegando que a inscrição é 

devida, vez que o reclamante abriu crediário junto a mesma realizando 

compras, juntou aos autos comprovante de compras assinados pelo 

reclamante, bem como telas sistêmicas com informações do contrato e do 

consumo. É o breve relato. A preliminar de incompetência do juízo por 

necessidade de realização de perícia não merece prosperar, vez que 

desnecessário se faz a perícia, haja vista a assinatura da parte 

reclamante coincidir com a constante nos documentos pessoais do 

mesmo. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais com negativação alegada 

indevida. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA. No entanto, a parte ré, em contestação logrou êxito 

em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico referente a um crediário junto à 

reclamada, no qual foram realizadas diversas compras. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos constantes na exordial, com fundamento nos artigos 292, §3º e 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de março de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)
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JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-77.2017.8.11.0049 REQUERENTE: ANDERSON DA CRUZ 

CAVALCANTE MARINHO REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA Visto. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por ANDERSON DA CRUZ CAVALCANTI MARINHO, em face de 

ANITA CALÇADOS, em que alega que foi inscrito indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$571,43 (quinhentos e 

setenta e um reais e quarenta e três centavos), haja vista desconhecer a 

origem do débito. A reclamada contesta alegando que a inscrição é 

devida, vez que o reclamante abriu crediário junto a mesma realizando 

compras, juntou aos autos comprovante de compras assinados pelo 

reclamante, bem como telas sistêmicas com informações do contrato e do 

consumo. É o breve relato. A preliminar de incompetência do juízo por 

necessidade de realização de perícia não merece prosperar, vez que 

desnecessário se faz a perícia, haja vista a assinatura da parte 

reclamante coincidir com a constante nos documentos pessoais do 

mesmo. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais com negativação alegada 

indevida. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA. No entanto, a parte ré, em contestação logrou êxito 

em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico referente a um crediário junto à 

reclamada, no qual foram realizadas diversas compras. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos constantes na exordial, com fundamento nos artigos 292, §3º e 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de março de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-77.2017.8.11.0049 REQUERENTE: ANDERSON DA CRUZ 

CAVALCANTE MARINHO REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA Visto. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por ANDERSON DA CRUZ CAVALCANTI MARINHO, em face de 

ANITA CALÇADOS, em que alega que foi inscrito indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$571,43 (quinhentos e 

setenta e um reais e quarenta e três centavos), haja vista desconhecer a 

origem do débito. A reclamada contesta alegando que a inscrição é 

devida, vez que o reclamante abriu crediário junto a mesma realizando 

compras, juntou aos autos comprovante de compras assinados pelo 

reclamante, bem como telas sistêmicas com informações do contrato e do 

consumo. É o breve relato. A preliminar de incompetência do juízo por 

necessidade de realização de perícia não merece prosperar, vez que 

desnecessário se faz a perícia, haja vista a assinatura da parte 

reclamante coincidir com a constante nos documentos pessoais do 

mesmo. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais com negativação alegada 

indevida. A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA. No entanto, a parte ré, em contestação logrou êxito 

em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico referente a um crediário junto à 

reclamada, no qual foram realizadas diversas compras. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos constantes na exordial, com fundamento nos artigos 292, §3º e 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de março de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010034-69.2017.8.11.0049 REQUERENTE: CLARICE DA SILVA 

REQUERIDO: CASA RURAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 

EIRELI - EPP Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de Ação Monitória proposta por CLARICE DA SILVA, 

em face de A BELLE E CIA LTDA, para cobrança de cheques prescritos, 

cujo rito encontra vedação para tramitar nesta justiça especializada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 

51, II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006319826, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro 

Barbosa, Julgado em 30/03/2017) Logo, é forçoso admitir que o Juizado 

Especial Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente causa, haja vista que o procedimento especial da presente ação, 

não se coaduna com o procedimento peculiar do Juizado Especial Cível, 

bem como com os princípios que o norteiam (art. 2º da Lei nº 9.099/95). 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, 

opino pela EXTINÇÃO do processo, sem apreciação do mérito. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de março de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010034-69.2017.8.11.0049 REQUERENTE: CLARICE DA SILVA 

REQUERIDO: CASA RURAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 

EIRELI - EPP Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de Ação Monitória proposta por CLARICE DA SILVA, 

em face de A BELLE E CIA LTDA, para cobrança de cheques prescritos, 

cujo rito encontra vedação para tramitar nesta justiça especializada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 

51, II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006319826, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro 

Barbosa, Julgado em 30/03/2017) Logo, é forçoso admitir que o Juizado 

Especial Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente causa, haja vista que o procedimento especial da presente ação, 

não se coaduna com o procedimento peculiar do Juizado Especial Cível, 
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bem como com os princípios que o norteiam (art. 2º da Lei nº 9.099/95). 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, 

opino pela EXTINÇÃO do processo, sem apreciação do mérito. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 12 de março de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010091-87.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE DIONISIO RODRIGUES DA SILVA Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SAMPAIO 

CORREA & CIA LTDA EPP, em face de MARCELO SAMPAIO CORREA, em 

que alega que em os meses de outubro de 2010 e janeiro de 2011 o 

reclamado realizou diversas compras por meio de duplicatas perfazendo 

atualmente um valor de R$ 14.578,30 (Quatorze mil, quinhentos e setenta e 

oito reais e trinta centavos). A parte reclamada preliminarmente suscita a 

prescrição e contesta os fatos apresentados. É o breve relato. Pois bem. 

Sabe-se que, violado o direito subjetivo, surge para o titular a prerrogativa 

de exigir sua reparação judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se 

não exercido no lapso legalmente estabelecido. Neste caso, a suposta 

violação jurídica com data mais recente ocorreu em janeiro de 2011, 

surgindo aí o termo inicial do prazo prescricional para que se requeresse a 

reparação por danos supostamente experimentados, entretanto, a ação 

foi distribuída somente em 06/06/2017, mais de 05 (cinco) anos após as o 

vencimento da duplicata. Logo, QUALQUER pretensão civil oriunda da 

cobrança de dívida líquida constante do instrumento particular deveria ter 

sido ajuizada dentro do prazo legal, em obediência ao disposto no artigo 

206, do Código Civil, §5º, I, in verbis: “Art. 206. Prescreve: ... § 5o Em 

cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular;” Entretanto, como já mencionado, a 

presente demanda só fora intentada em 06/06/2017, tendo, portanto, 

decorrido o prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança 

requerida pelo autor. Assim sendo, ante a notória incidência da 

prescrição, opino pela DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO julgando extinto o 

processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 12 de março de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito
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8010091-87.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE DIONISIO RODRIGUES DA SILVA Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SAMPAIO 

CORREA & CIA LTDA EPP, em face de MARCELO SAMPAIO CORREA, em 

que alega que em os meses de outubro de 2010 e janeiro de 2011 o 

reclamado realizou diversas compras por meio de duplicatas perfazendo 

atualmente um valor de R$ 14.578,30 (Quatorze mil, quinhentos e setenta e 

oito reais e trinta centavos). A parte reclamada preliminarmente suscita a 

prescrição e contesta os fatos apresentados. É o breve relato. Pois bem. 

Sabe-se que, violado o direito subjetivo, surge para o titular a prerrogativa 

de exigir sua reparação judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se 

não exercido no lapso legalmente estabelecido. Neste caso, a suposta 

violação jurídica com data mais recente ocorreu em janeiro de 2011, 

surgindo aí o termo inicial do prazo prescricional para que se requeresse a 

reparação por danos supostamente experimentados, entretanto, a ação 

foi distribuída somente em 06/06/2017, mais de 05 (cinco) anos após as o 

vencimento da duplicata. Logo, QUALQUER pretensão civil oriunda da 

cobrança de dívida líquida constante do instrumento particular deveria ter 

sido ajuizada dentro do prazo legal, em obediência ao disposto no artigo 

206, do Código Civil, §5º, I, in verbis: “Art. 206. Prescreve: ... § 5o Em 

cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular;” Entretanto, como já mencionado, a 

presente demanda só fora intentada em 06/06/2017, tendo, portanto, 

decorrido o prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança 

requerida pelo autor. Assim sendo, ante a notória incidência da 

prescrição, opino pela DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO julgando extinto o 

processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 12 de março de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-87.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIONISIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO)

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-34.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

YARA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010004-34.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: YARA SILVA 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, 

visto que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR proposta por YARA SILVA SANTOS em 

face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, onde 

a reclamante alega, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos 

em sua aposentadoria, tendo em vista ter efetuado a quitação das 

prestações do empréstimo, porém os descontos continuam, pugnando 

assim por reparação a título de danos morais e materiais que entende ter 

sofrido. Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os 

pedidos da inicial da reclamante e aduzindo que os empréstimos foram 

devidamente contratados e utilizados pela parte autora, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos, a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em descontos indevidos em conta bancária – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com apresentação de contrato assinado pela autora 

comprovando a contratação aos empréstimos, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte assina 

exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência (acúmulo de prestações vencidas), não há que se falar em 

descontos indevidos em sua aposentadoria. Outrossim, não prospera a 

alegação em sede de impugnação que as assinaturas constantes nos 

referidos instrumentos não são de sua autoria, pois no entendimento deste 

juízo, são absolutamente idênticas as dos documentos carreados em sua 

inicial. Aliás, este é o entendimento esposado por alguns tribunais pátrios, 

a saber: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10287120010429001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 31/07/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DEVIDA NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO AFASTADA 

- SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido comprovados, nos autos, a 

contratação do empréstimo e o inadimplemento da dívida, a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício 

regular de direito, nos termos do art. 14 , § 3º , II do CDC e art. 188, I, do 

CCB. 2. Ausente o caráter ilícito da inscrição, ausente também o dever de 

indenizar. 3. Sentença mantida.” DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

revogando-se a tutela, com a extinção do processo com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de 

Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 7 de agosto de 2018 , às 9 horas (MT). VILA RICA, 

23 de junho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-46.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010042-46.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FLAVIANO SIMON Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DA AMAZONIA SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER propostas por FLAVIANO SIMON em face de 

BANCO DA AMAZONIA S.A. Nos presentes autos, o valor da causa deve 

ser considerado o valor dos supostos empréstimos realizados nos dias 

06/07/2015 no valor de R$ 88.100,00 (oitenta e oito mil reais), 07/07/2015 

no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e no dia 08/07/2015 no 

valor de R$ 94.260,00 (noventa e quatro mil duzentos e sessenta reais), 

acrescido dos demais pedidos para conversão em perdas e danos, o qual 

supera o valor de alçada dos juizados especiais (40 salários mínimos). 

Neste sentido julgou a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR 

DO CONTRATO. PEDIDOS CUMULADOS QUE SUPERAM O VALOR DE 

ALÇADA DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 
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Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 

9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas 

Recursais. 2. O valor da causa quando se pretende discutir a existência, 

validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, deve 

corresponder ao valor do contrato (art. 259, V, do CPC). 3. A pretensão 

do recorrente não se limita somente à restituição dos valores, uma vez 

que pretende a rescisão contratual com retorno ao estado anterior. 4. 

Valor do contrato (R$ 122.160,70) que supera em muito o limite de alçada 

dos juizados, leva à declaração de incompetência absoluta, nos termos do 

art. 3º, inciso I c/c art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se ao 

recorrente as vias ordinárias para resolução do conflito de interesses. 5. 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. 6. Condenado o recorrente nas custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do patrono dos réus/recorridos, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente 

corrigidos, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja execução ficará 

suspensa por 05 anos, isto em razão da gratuidade de justiça que defiro 

neste momento. (TJ-DF - RI: 07200627820158070016, Relator: ARNALDO 

CORREA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2016, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2016 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.)” Inobstante, há necessidade de prova pericial para o 

fim de averiguar-se os supostos danos alegados, bem como as 

assinaturas constantes nos respectivos instrumentos (contratos), o que 

também afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 3º, I e 51, II, da Lei n. 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-46.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010042-46.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FLAVIANO SIMON Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DA AMAZONIA SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER propostas por FLAVIANO SIMON em face de 

BANCO DA AMAZONIA S.A. Nos presentes autos, o valor da causa deve 

ser considerado o valor dos supostos empréstimos realizados nos dias 

06/07/2015 no valor de R$ 88.100,00 (oitenta e oito mil reais), 07/07/2015 

no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e no dia 08/07/2015 no 

valor de R$ 94.260,00 (noventa e quatro mil duzentos e sessenta reais), 

acrescido dos demais pedidos para conversão em perdas e danos, o qual 

supera o valor de alçada dos juizados especiais (40 salários mínimos). 

Neste sentido julgou a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR 

DO CONTRATO. PEDIDOS CUMULADOS QUE SUPERAM O VALOR DE 

ALÇADA DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 

9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas 

Recursais. 2. O valor da causa quando se pretende discutir a existência, 

validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, deve 

corresponder ao valor do contrato (art. 259, V, do CPC). 3. A pretensão 

do recorrente não se limita somente à restituição dos valores, uma vez 

que pretende a rescisão contratual com retorno ao estado anterior. 4. 

Valor do contrato (R$ 122.160,70) que supera em muito o limite de alçada 

dos juizados, leva à declaração de incompetência absoluta, nos termos do 

art. 3º, inciso I c/c art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se ao 

recorrente as vias ordinárias para resolução do conflito de interesses. 5. 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. 6. Condenado o recorrente nas custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do patrono dos réus/recorridos, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente 

corrigidos, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja execução ficará 

suspensa por 05 anos, isto em razão da gratuidade de justiça que defiro 

neste momento. (TJ-DF - RI: 07200627820158070016, Relator: ARNALDO 

CORREA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2016, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2016 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.)” Inobstante, há necessidade de prova pericial para o 

fim de averiguar-se os supostos danos alegados, bem como as 

assinaturas constantes nos respectivos instrumentos (contratos), o que 

também afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 3º, I e 51, II, da Lei n. 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-83.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PAULO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010046-83.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 899,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: WELLINGTON PAULO FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos 

etc., Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta os 

efeitos legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento 

do mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-83.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PAULO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010046-83.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 899,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: WELLINGTON PAULO FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos 

etc., Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta os 

efeitos legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento 

do mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-30.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA BRITZIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BRITZIUS OAB - MT0019138A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010056-30.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 16.220,65; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LORENA 

BRITZIUS Parte Ré: REQUERIDO: ANTUERPIA PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COMULADO COM DANOS MATERIAIS 

E MORAIS proposta por LORENA BRITZIUS em face de ANTUERPIA 

PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO 

S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que adquiriu por meio de 

representante da empresa reclamada um Purificador de água no valor de 

R$ 880,65 (Oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), 

divididos em 12 prestações, entretanto, jamais recebeu a mercadoria, 

pugnando ao final pela restituição dos valores pagos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido. Citada, a empresa 

reclamada confirmou a existência da compra, porém sustentando não ter 

culpa no atraso, tendo em vista que por motivos alheios a sua vontade, 

uma vez que indisponível em com o devido fornecedor. Pois bem. Da 

análise dos autos, bem como dos documentos que o instruem, tendo que o 

direito milita estreme de dúvidas em favor da reclamante. Isto porque, em 

que pese as alegações da parte reclamada não ter culpa no atraso por 

circunstancias alheias à sua vontade, não foi capaz de modificar os 

direitos da reclamante, nos termos do art. 373, II do NCPC. De início 

destaca-se que toda venda efetuada é claramente definido pelo 

fornecedor o prazo de entrega dos produtos objetos do contrato. Na 

documentação que acompanha o presente verifica-se que o produto 

adquirido jamais foi entregue. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculo da oferta, no entanto, não é 

para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado o pagamento de seu produto, 

teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe entregou a 

mercadoria. Cumpre salientar que o simples atraso na entrega de produto, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto o 

atraso na entrega de bem adquirido por prazo considerável supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. Nesse sentido: “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO 

DE PRODUTOS ATRAVÉS DE SÍTIO NA INTERNET. RECEBIMENTO DE 

COBRANÇA REFERENTE A IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 1. Tendo a reclamante adquirido um telefone 

celular, por intermédio do site de compras, efetuando o depósito do valor 

do produto e do frete, não sendo informado que a compra seria realizada 

no exterior e que seria necessário o pagamento de impostos não incluídos 

no preço, por certo que há responsabilidade da ré Fênix do Oriente pela 

cobrança efetuada pela Receita Federal. 2. O dano moral, no caso em 

comento, se justifica pelo caráter punitivo-pedagógico do instituto, tendo 

em vista a clara violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) da 

demandada.” (Recurso Cível Nº 71002591253, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

15/07/2010).” DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a não entrega da mercadoria adquirida 

configura dano moral indenizável. E visando minimizar o risco de lesão ao 

consumidor, o fornecedor deve, dentro do prazo de entrega pactuado, 

informar a possibilidade de eventual atraso na entrega, para que o 

consumidor busque alternativas para evitar a geração de danos, tal como 

a desistência de compra – que aqui se reveste de desistência de 

celebração contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que 

aconteceria com a entrega do produto. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na entrega do produto frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, tendo em vista os 

valores envolvidos na relação jurídica, a situação econômica da ofensora 

e da ofendida, bem como pelo caráter sancionatório da medida, revela-se 

razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa da reclamante. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a reclamante tem direito à 

devolução do valor que pagou pela mercadoria de R$ 880,65 (Oitocentos e 

oitenta reais e sessenta e cinco centavos), porém na sua forma simples, o 

que afasta a regra prevista no art. 42, § único do Código de Defesa do 

Consumidor, já que a cobrança efetuada não era indevida. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

da inicial, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim 

de: A) CONDENAR a empresa reclamada ANTUERPIA PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A, a restituir o 

valor de R$ 880,65 (Oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco 

centavos), porém em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% 
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desde a citação; B) CONDENAR a empresa reclamada a pagar a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a reclamante LORENA BRITZIUS, valor com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta sentença (súmula 

362 do STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 20 

de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-30.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA BRITZIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BRITZIUS OAB - MT0019138A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010056-30.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 16.220,65; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LORENA 

BRITZIUS Parte Ré: REQUERIDO: ANTUERPIA PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COMULADO COM DANOS MATERIAIS 

E MORAIS proposta por LORENA BRITZIUS em face de ANTUERPIA 

PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO 

S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que adquiriu por meio de 

representante da empresa reclamada um Purificador de água no valor de 

R$ 880,65 (Oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), 

divididos em 12 prestações, entretanto, jamais recebeu a mercadoria, 

pugnando ao final pela restituição dos valores pagos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido. Citada, a empresa 

reclamada confirmou a existência da compra, porém sustentando não ter 

culpa no atraso, tendo em vista que por motivos alheios a sua vontade, 

uma vez que indisponível em com o devido fornecedor. Pois bem. Da 

análise dos autos, bem como dos documentos que o instruem, tendo que o 

direito milita estreme de dúvidas em favor da reclamante. Isto porque, em 

que pese as alegações da parte reclamada não ter culpa no atraso por 

circunstancias alheias à sua vontade, não foi capaz de modificar os 

direitos da reclamante, nos termos do art. 373, II do NCPC. De início 

destaca-se que toda venda efetuada é claramente definido pelo 

fornecedor o prazo de entrega dos produtos objetos do contrato. Na 

documentação que acompanha o presente verifica-se que o produto 

adquirido jamais foi entregue. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculo da oferta, no entanto, não é 

para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado o pagamento de seu produto, 

teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe entregou a 

mercadoria. Cumpre salientar que o simples atraso na entrega de produto, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto o 

atraso na entrega de bem adquirido por prazo considerável supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. Nesse sentido: “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO 

DE PRODUTOS ATRAVÉS DE SÍTIO NA INTERNET. RECEBIMENTO DE 

COBRANÇA REFERENTE A IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 1. Tendo a reclamante adquirido um telefone 

celular, por intermédio do site de compras, efetuando o depósito do valor 

do produto e do frete, não sendo informado que a compra seria realizada 

no exterior e que seria necessário o pagamento de impostos não incluídos 

no preço, por certo que há responsabilidade da ré Fênix do Oriente pela 

cobrança efetuada pela Receita Federal. 2. O dano moral, no caso em 

comento, se justifica pelo caráter punitivo-pedagógico do instituto, tendo 

em vista a clara violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) da 

demandada.” (Recurso Cível Nº 71002591253, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

15/07/2010).” DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a não entrega da mercadoria adquirida 

configura dano moral indenizável. E visando minimizar o risco de lesão ao 

consumidor, o fornecedor deve, dentro do prazo de entrega pactuado, 

informar a possibilidade de eventual atraso na entrega, para que o 

consumidor busque alternativas para evitar a geração de danos, tal como 

a desistência de compra – que aqui se reveste de desistência de 

celebração contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que 

aconteceria com a entrega do produto. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na entrega do produto frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, tendo em vista os 

valores envolvidos na relação jurídica, a situação econômica da ofensora 

e da ofendida, bem como pelo caráter sancionatório da medida, revela-se 

razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa da reclamante. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a reclamante tem direito à 

devolução do valor que pagou pela mercadoria de R$ 880,65 (Oitocentos e 

oitenta reais e sessenta e cinco centavos), porém na sua forma simples, o 

que afasta a regra prevista no art. 42, § único do Código de Defesa do 

Consumidor, já que a cobrança efetuada não era indevida. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

da inicial, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim 

de: A) CONDENAR a empresa reclamada ANTUERPIA PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A, a restituir o 

valor de R$ 880,65 (Oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco 

centavos), porém em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% 

desde a citação; B) CONDENAR a empresa reclamada a pagar a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a reclamante LORENA BRITZIUS, valor com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta sentença (súmula 

362 do STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 20 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 669 de 909



de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010054-60.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 37.149,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCINALDO 

GONCALVES OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: POSTO BEGE LTDA - EPP 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, aponta-se que a preliminar de 

inépcia da inicial não merece acolhida. A petição inicial de ação proposta 

perante o Juizado Especial não se sujeita a rigores técnicos, pelo princípio 

da informalidade que rege a Lei 9.099/95. Ultrapassada as preliminares, 

passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS propostas por FRANCINALDO GONÇALVES 

OLIVEIRA em face de POSTO BEGE LTDA – BEGE CARD, onde o 

reclamante narra, em síntese, que vem sofrendo cobranças indevidas em 

razão de dívida inexistente, uma vez que efetuou a quitação de todos os 

débitos perante a empresa reclamada, pugnando assim pela declaração 

da inexistência de débito, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, a empresa 

reclamada apresentou defesa, impugnando de forma genérica as 

alegações do autor e aduzindo que agiu no exercício regular de direito ao 

efetuar as cobranças, pugnando ao final pela improcedência de todos os 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobranças 

indevidas – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de diversas faturas já adimplidas, bem como novas faturas 

enviadas em seu endereço constando valores exorbitantes que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. De outra banda, 

verifico que a parte reclamada não logrou êxito em modificar os direitos da 

parte autora, quais sejam, documentos comprovando a regularidade da 

cobrança de faturas com valores muito acima dos adimplidos pelo autor, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Cumpre salientar que a cobrança sem especificar os 

serviços adequadamente é indevida. Tal comportamento, portanto, vem 

evidenciar a falha na prestação de serviços da requerida, capaz de 

acarretar a obrigação de indenizar a parte autora. Outrossim, importante 

dar relevo que a pretensão da parte autora seria facilmente posto em terra 

com apresentação de documentos comprovando a aquisição de 

serviços/produtos de forma discriminada, o que não logrou êxito em 

comprovar. DO DANO MORAL Entendo também que o dano moral restou 

configurado posto que a questão não foi resolvida extrajudicialmente e 

não o que consta nos autos é a omissão da reclamada, a qual quedou-se 

inerte ante as reclamações da parte autora ante uma situação em que não 

tem razão. A situação a que o reclamante foi exposta ultrapassa os limites 

do mero dissabor, devendo ser indenizada pela violação aos seus direitos 

da personalidade e dignidade da pessoa humana (art. 6º, VI e art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor). Impera constar, que ante a omissão da 

lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de 

indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente 

adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, 

ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, 

notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada 

caso. Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o 

julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de 

ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma 

penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, 

para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja 

evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de 

alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e 

aborrecimentos sofridos. Nesse sentido, tem orientado nossa Egrégia 

Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - 

ALEGAÇÃO DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL - FALHA 

OPERACIONAL SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se não constam dos autos 

provas que o autor efetuou duas compras de valores diversos, 

considera-se indevida a cobrança de débito por compra não efetuada. 

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (RI 3844/2010, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012)” Com efeito, de acordo com os 

critérios supra mencionados, e tendo em vista que o reclamante não 

trouxe aos autos qualquer elemento para ser aferida sua condição 

econômica, bem como ante a não comprovação da negativação de seu 

nome, conforme alegado, segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) apresenta-se moderada e suficiente para promover a 

reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de desestímulo à 

prática de atos lesivos. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é 

vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse realizado a cobrança de 

valores tão vultuosos em razão de dívida inexistente. No entanto, o 

reclamante não trouxe aos autos comprovante de pagamento da fatura 

controvertida com valores exorbitantes a fim de amparar sua pretensão, 

não merecendo portanto guarida o pedido no que tange a restituição dos 

valores. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito a fim de: a) DECLARAR a 

nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito que deu origem a 

cobrança da fatura controvertida objeto da presente, com data de 

10/01/2017 no valor de R$ 8.574,94 (oito mil, quinhentos e setenta e quatro 

reais e noventa e quatro centavos), devendo a parte reclamada abster-se 

de efetuar a negativação da parte autora com base nesta dívida, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de incorrer em crime 

de desobediência; b) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar 

indenização por danos morais ocasionados ao reclamante FRANCINALDO 

GONÇALVES OLIVEIRA no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 
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MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-60.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO GONCALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO BEGE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRITA DE MAGALHAES OAB - MT0021429A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010054-60.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 37.149,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCINALDO 

GONCALVES OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: POSTO BEGE LTDA - EPP 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, aponta-se que a preliminar de 

inépcia da inicial não merece acolhida. A petição inicial de ação proposta 

perante o Juizado Especial não se sujeita a rigores técnicos, pelo princípio 

da informalidade que rege a Lei 9.099/95. Ultrapassada as preliminares, 

passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS propostas por FRANCINALDO GONÇALVES 

OLIVEIRA em face de POSTO BEGE LTDA – BEGE CARD, onde o 

reclamante narra, em síntese, que vem sofrendo cobranças indevidas em 

razão de dívida inexistente, uma vez que efetuou a quitação de todos os 

débitos perante a empresa reclamada, pugnando assim pela declaração 

da inexistência de débito, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, a empresa 

reclamada apresentou defesa, impugnando de forma genérica as 

alegações do autor e aduzindo que agiu no exercício regular de direito ao 

efetuar as cobranças, pugnando ao final pela improcedência de todos os 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobranças 

indevidas – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de diversas faturas já adimplidas, bem como novas faturas 

enviadas em seu endereço constando valores exorbitantes que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. De outra banda, 

verifico que a parte reclamada não logrou êxito em modificar os direitos da 

parte autora, quais sejam, documentos comprovando a regularidade da 

cobrança de faturas com valores muito acima dos adimplidos pelo autor, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Cumpre salientar que a cobrança sem especificar os 

serviços adequadamente é indevida. Tal comportamento, portanto, vem 

evidenciar a falha na prestação de serviços da requerida, capaz de 

acarretar a obrigação de indenizar a parte autora. Outrossim, importante 

dar relevo que a pretensão da parte autora seria facilmente posto em terra 

com apresentação de documentos comprovando a aquisição de 

serviços/produtos de forma discriminada, o que não logrou êxito em 

comprovar. DO DANO MORAL Entendo também que o dano moral restou 

configurado posto que a questão não foi resolvida extrajudicialmente e 

não o que consta nos autos é a omissão da reclamada, a qual quedou-se 

inerte ante as reclamações da parte autora ante uma situação em que não 

tem razão. A situação a que o reclamante foi exposta ultrapassa os limites 

do mero dissabor, devendo ser indenizada pela violação aos seus direitos 

da personalidade e dignidade da pessoa humana (art. 6º, VI e art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor). Impera constar, que ante a omissão da 

lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de 

indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente 

adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, 

ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, 

notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada 

caso. Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o 

julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de 

ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma 

penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, 

para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja 

evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de 

alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e 

aborrecimentos sofridos. Nesse sentido, tem orientado nossa Egrégia 

Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - 

ALEGAÇÃO DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL - FALHA 

OPERACIONAL SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se não constam dos autos 

provas que o autor efetuou duas compras de valores diversos, 

considera-se indevida a cobrança de débito por compra não efetuada. 

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (RI 3844/2010, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012)” Com efeito, de acordo com os 

critérios supra mencionados, e tendo em vista que o reclamante não 

trouxe aos autos qualquer elemento para ser aferida sua condição 

econômica, bem como ante a não comprovação da negativação de seu 

nome, conforme alegado, segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) apresenta-se moderada e suficiente para promover a 

reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de desestímulo à 

prática de atos lesivos. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é 

vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse realizado a cobrança de 

valores tão vultuosos em razão de dívida inexistente. No entanto, o 

reclamante não trouxe aos autos comprovante de pagamento da fatura 

controvertida com valores exorbitantes a fim de amparar sua pretensão, 

não merecendo portanto guarida o pedido no que tange a restituição dos 

valores. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito a fim de: a) DECLARAR a 

nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito que deu origem a 

cobrança da fatura controvertida objeto da presente, com data de 

10/01/2017 no valor de R$ 8.574,94 (oito mil, quinhentos e setenta e quatro 

reais e noventa e quatro centavos), devendo a parte reclamada abster-se 

de efetuar a negativação da parte autora com base nesta dívida, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de incorrer em crime 

de desobediência; b) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar 

indenização por danos morais ocasionados ao reclamante FRANCINALDO 

GONÇALVES OLIVEIRA no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 
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efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-08.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBERLEY GOMES DE REZENDE OAB - MT14288/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010051-08.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDO 

CORREIA SOARES Parte Ré: REQUERIDO: SANTANA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, 

inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir o 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS proposta por 

FERNANDO CORREIA SOARES em face de SANTANA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIAS LTDA, onde o autor narra, em síntese, que teve seu 

nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida por 

ordem da reclamada, uma vez que adimpliu com todas as suas 

obrigações, pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em 

razão da negativação indevida de seu nome. Citada, a reclamada ofertou 

contestação, impugnando os pedidos da inicial do autor e sustentando que 

a inserção nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu de forma regular 

ante o inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, o pagamento 

tempestivo de suas dívidas. Pois bem. Resta clarividente dos autos, a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que o Reclamante colacionou provas satisfatórias a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

extrato de negativação comprovando a inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito por ordem da empresa reclamada, bem como 

comprovantes de pagamentos comprovando o adimplemento de suas 

obrigações. De outra banda, verifico que a empresa Reclamada não logrou 

êxito em modificar os direitos da parte autora, quais sejam, documentos 

comprovando a regularidade da inserção e manutenção dos nomes do 

autor nos órgãos restritivos de crédito, ônus que lhe incumbia, nos termos 

do art. 373, inciso II do NCPC. DO DANO MORAL No que tange a reparação 

a título de danos morais, impera constar que diante dos documentos 

acostados à inicial, notadamente no extrato de negativação, verifico que o 

Reclamante tem registros de inadimplência perante outras empresas. 

Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e 

não apenas alegado. Assim, apesar do caso em apreço caracterizar dano 

moral in re ipsa, tenho que não merece guarida o pedido de indenização 

por danos morais, pois de acordo com os documentos carreados aos 

autos, restou comprovado que o mesmo possuía restrições preexistentes 

em seu nome no SPC há época dos acontecimentos. Aliás, a respeito 

deste tema, importante colacionar o entendimento esposado pela nossa 

Egrégia Turma Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, mantendo-se a tutela, com a extinção do processo com 

resolução do mérito a fim de DECLARAR a inexigibilidade do débito que 

deu origem a negativação do nome do reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, com a expedição de ofício para os órgãos de 

proteção ao crédito e congêneres solicitando a imediata retirada do nome 

do reclamante de seus cadastros, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), além de incorrer em crime de desobediência. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-08.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBERLEY GOMES DE REZENDE OAB - MT14288/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010051-08.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDO 

CORREIA SOARES Parte Ré: REQUERIDO: SANTANA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, 

inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir o 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS proposta por 

FERNANDO CORREIA SOARES em face de SANTANA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIAS LTDA, onde o autor narra, em síntese, que teve seu 

nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida por 

ordem da reclamada, uma vez que adimpliu com todas as suas 

obrigações, pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em 

razão da negativação indevida de seu nome. Citada, a reclamada ofertou 

contestação, impugnando os pedidos da inicial do autor e sustentando que 

a inserção nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu de forma regular 

ante o inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, o pagamento 

tempestivo de suas dívidas. Pois bem. Resta clarividente dos autos, a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que o Reclamante colacionou provas satisfatórias a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

extrato de negativação comprovando a inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito por ordem da empresa reclamada, bem como 

comprovantes de pagamentos comprovando o adimplemento de suas 

obrigações. De outra banda, verifico que a empresa Reclamada não logrou 

êxito em modificar os direitos da parte autora, quais sejam, documentos 

comprovando a regularidade da inserção e manutenção dos nomes do 

autor nos órgãos restritivos de crédito, ônus que lhe incumbia, nos termos 

do art. 373, inciso II do NCPC. DO DANO MORAL No que tange a reparação 

a título de danos morais, impera constar que diante dos documentos 

acostados à inicial, notadamente no extrato de negativação, verifico que o 

Reclamante tem registros de inadimplência perante outras empresas. 

Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e 

não apenas alegado. Assim, apesar do caso em apreço caracterizar dano 

moral in re ipsa, tenho que não merece guarida o pedido de indenização 

por danos morais, pois de acordo com os documentos carreados aos 

autos, restou comprovado que o mesmo possuía restrições preexistentes 

em seu nome no SPC há época dos acontecimentos. Aliás, a respeito 

deste tema, importante colacionar o entendimento esposado pela nossa 

Egrégia Turma Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, mantendo-se a tutela, com a extinção do processo com 

resolução do mérito a fim de DECLARAR a inexigibilidade do débito que 

deu origem a negativação do nome do reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, com a expedição de ofício para os órgãos de 

proteção ao crédito e congêneres solicitando a imediata retirada do nome 

do reclamante de seus cadastros, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), além de incorrer em crime de desobediência. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-32.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO CARLOS MARMET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILANDI VITORIA DONIN (REQUERIDO)

TATIANE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

SALETE CAITANO (REQUERIDO)

EDIVALDO MARCOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO CARVALHO OAB - MT0017882A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010084-32.2016.8.11.0049; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CASSIANO 

CARLOS MARMET Parte Ré: REQUERIDO: EDIVALDO MARCOS, TATIANE 

DO NASCIMENTO, SALETE CAITANO, MARILANDI VITORIA DONIN Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico que a matéria de fato está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos 

e para evitar a pratica de atos inúteis ou protelatórios e conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito, nos 
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termos do art. art. 355, I do NCPC. Inicialmente, aponta-se que a preliminar 

de inépcia da inicial não merece acolhida. A petição inicial de ação 

proposta perante o Juizado Especial não se sujeita a rigores técnicos, pelo 

princípio da informalidade que rege a Lei 9.099/95. Rejeito ainda as demais 

preliminares no tocante a ilegitimidade passiva, uma vez que de acordo 

com os documentos carreados aos autos, constam o nome de todos os 

reclamados. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CASSIANO CARLOS MARMET em face de TATIANE DO NASCIMENTO, 

EDIVALDO MARCOS, SALETE CAITANO e MARILANDI VITÓRIA DONIN, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve sua imagem e 

reputação abalada devido a diversos comentários negativos na intenção 

de macular seu nome e sua qualificação profissional veiculados na rede 

social “Facebook”, em virtude de sido imputado o fato de estar 

atrapalhando obras públicas da prefeitura para poda de uma árvore no 

local dos serviços, pugnando assim por reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, os 

reclamados sustentam que os comentários existentes na postagem 

veiculada na rede social não fazem referência alguma ao autor, sendo 

feitas de forma genérica, pugnando assim pela improcedência dos pedidos 

da inicial. Pois bem. Ao analisar detidamente os presentes autos, bem 

como os documentos que o instruem, verifico que o direito não milita em 

favor do reclamante, pois as provas carreadas aos autos não comprovam 

que os comentários foram direcionados em razão de sua pessoa. Tal ônus 

lhe pertence, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; Outrossim, importante dar relevo que não existe qualquer 

correlação entre os fatos articulados na exordial com os comentários 

efetuados na postagem dos reclamados, uma vez que no entendimento 

deste juízo, os comentários inseridos correspondem ao direito básico do 

cidadão de livre manifestação do seu pensamento, nos termos do art. 5º, 

inciso IV da Constituição Federal. Aliás, a respeito deste tema o STJ firmou 

a seguinte jurisprudência: “EMENTA DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

CONTEÚDO DA INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA: NOTÍCIA E CRÍTICA. 

JORNALISTA NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. ANIMUS 

NARRANDI. NOTÍCIA QUE VEICULA FATO VERÍDICO SEM EXTERNAR 

JUÍZO DE VALOR. MAGISTRADO, AGENTE POLÍTICO, NO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE JUDICANTE. SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO. INTERESSE 

PÚBLICO INERENTE. MITIGAÇÃO DO DIREITO À HONRA E PRIVACIDADE 

EM DETRIMENTO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO 

E DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O STF, no 

julgamento da ADPF n. 130/DF, declarou que a Lei de Imprensa não foi 

recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Em razão disso, embora 

o julgado tenha efeitos ex tunc, vem o STJ moderando o conhecimento dos 

recursos especiais que têm como fundamento os dispositivos dessa Lei, 

haja vista que, em momento anterior, a referida norma tinha incidência 

regular, salvo, é claro, os artigos que expressamente tiveram sua eficácia 

comprometida, em sede de liminar, na mesma ADPF. As premissas foram 

assentadas no julgamento do REsp 945.461/MT (Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 26/05/2010). 2. No 

caso, a Lei de Imprensa não foi utilizada como fundamento do v. acórdão 

recorrido. Ao revés, quando mencionado, o referido diploma legal foi 

mencionado apenas para afastar a "limitação prevista na Lei n. 5.250/67 

(Lei de Imprensa), porque os dispositivos que tratam da questão não 

foram recepcionados pela Constituição da República, sendo nesse sentido 

a Súmula n. 281, do Superior Tribunal de Justiça"; portanto, os dispositivos 

suscitados não rendem ensejo à apreciação do especial por esses 

fundamentos. 3. Conforme se extrai do art. 93, IX, da Constituição Federal, 

o Poder Judiciário, visando garantir a efetividade de sua atuação em favor 

do Estado de Direito e na defesa da Constituição, torna público seus 

julgamentos, salvo exceções legais, justamente em busca da orientação, 

aceitação, fiscalização e respeito, por todos, de suas decisões, 

notadamente a opinião pública. É de ver que, justamente em razão disso, é 

ínsito da atividade judicante o interesse público, sendo fato da vida social 

de interesse geral da coletividade, notadamente por afetar um número 

grande de cidadãos. 4. Na hipótese, houve a narração fiel, com riqueza de 

detalhes, dos fatos ocorridos em sessão pública de julgamento na 14ª 

Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sem nenhum 

juízo de valor, valendo-se de informações obtidas por meio lícito e não 

tendo sido imputado ao recorrido conduta ofensiva alguma, não se 

empregando nenhuma forma de adjetivação que o denegrisse, nem que 

extrapolasse, a meu juízo, o animus narrando. Ademais, não se verificou 

nenhum abuso do direito por parte do jornalista, mas tão somente o 

exercício regular de um direito. 5. Recursos especiais providos.” Assim, 

não se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Reclamante. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS propostas por CASSIANO CARLOS MARMET, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-32.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO CARLOS MARMET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILANDI VITORIA DONIN (REQUERIDO)

TATIANE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

SALETE CAITANO (REQUERIDO)

EDIVALDO MARCOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO CARVALHO OAB - MT0017882A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010084-32.2016.8.11.0049; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CASSIANO 

CARLOS MARMET Parte Ré: REQUERIDO: EDIVALDO MARCOS, TATIANE 

DO NASCIMENTO, SALETE CAITANO, MARILANDI VITORIA DONIN Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico que a matéria de fato está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos 

e para evitar a pratica de atos inúteis ou protelatórios e conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito, nos 

termos do art. art. 355, I do NCPC. Inicialmente, aponta-se que a preliminar 
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de inépcia da inicial não merece acolhida. A petição inicial de ação 

proposta perante o Juizado Especial não se sujeita a rigores técnicos, pelo 

princípio da informalidade que rege a Lei 9.099/95. Rejeito ainda as demais 

preliminares no tocante a ilegitimidade passiva, uma vez que de acordo 

com os documentos carreados aos autos, constam o nome de todos os 

reclamados. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CASSIANO CARLOS MARMET em face de TATIANE DO NASCIMENTO, 

EDIVALDO MARCOS, SALETE CAITANO e MARILANDI VITÓRIA DONIN, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve sua imagem e 

reputação abalada devido a diversos comentários negativos na intenção 

de macular seu nome e sua qualificação profissional veiculados na rede 

social “Facebook”, em virtude de sido imputado o fato de estar 

atrapalhando obras públicas da prefeitura para poda de uma árvore no 

local dos serviços, pugnando assim por reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, os 

reclamados sustentam que os comentários existentes na postagem 

veiculada na rede social não fazem referência alguma ao autor, sendo 

feitas de forma genérica, pugnando assim pela improcedência dos pedidos 

da inicial. Pois bem. Ao analisar detidamente os presentes autos, bem 

como os documentos que o instruem, verifico que o direito não milita em 

favor do reclamante, pois as provas carreadas aos autos não comprovam 

que os comentários foram direcionados em razão de sua pessoa. Tal ônus 

lhe pertence, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; Outrossim, importante dar relevo que não existe qualquer 

correlação entre os fatos articulados na exordial com os comentários 

efetuados na postagem dos reclamados, uma vez que no entendimento 

deste juízo, os comentários inseridos correspondem ao direito básico do 

cidadão de livre manifestação do seu pensamento, nos termos do art. 5º, 

inciso IV da Constituição Federal. Aliás, a respeito deste tema o STJ firmou 

a seguinte jurisprudência: “EMENTA DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

CONTEÚDO DA INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA: NOTÍCIA E CRÍTICA. 

JORNALISTA NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. ANIMUS 

NARRANDI. NOTÍCIA QUE VEICULA FATO VERÍDICO SEM EXTERNAR 

JUÍZO DE VALOR. MAGISTRADO, AGENTE POLÍTICO, NO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE JUDICANTE. SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO. INTERESSE 

PÚBLICO INERENTE. MITIGAÇÃO DO DIREITO À HONRA E PRIVACIDADE 

EM DETRIMENTO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO 

E DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O STF, no 

julgamento da ADPF n. 130/DF, declarou que a Lei de Imprensa não foi 

recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Em razão disso, embora 

o julgado tenha efeitos ex tunc, vem o STJ moderando o conhecimento dos 

recursos especiais que têm como fundamento os dispositivos dessa Lei, 

haja vista que, em momento anterior, a referida norma tinha incidência 

regular, salvo, é claro, os artigos que expressamente tiveram sua eficácia 

comprometida, em sede de liminar, na mesma ADPF. As premissas foram 

assentadas no julgamento do REsp 945.461/MT (Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 26/05/2010). 2. No 

caso, a Lei de Imprensa não foi utilizada como fundamento do v. acórdão 

recorrido. Ao revés, quando mencionado, o referido diploma legal foi 

mencionado apenas para afastar a "limitação prevista na Lei n. 5.250/67 

(Lei de Imprensa), porque os dispositivos que tratam da questão não 

foram recepcionados pela Constituição da República, sendo nesse sentido 

a Súmula n. 281, do Superior Tribunal de Justiça"; portanto, os dispositivos 

suscitados não rendem ensejo à apreciação do especial por esses 

fundamentos. 3. Conforme se extrai do art. 93, IX, da Constituição Federal, 

o Poder Judiciário, visando garantir a efetividade de sua atuação em favor 

do Estado de Direito e na defesa da Constituição, torna público seus 

julgamentos, salvo exceções legais, justamente em busca da orientação, 

aceitação, fiscalização e respeito, por todos, de suas decisões, 

notadamente a opinião pública. É de ver que, justamente em razão disso, é 

ínsito da atividade judicante o interesse público, sendo fato da vida social 

de interesse geral da coletividade, notadamente por afetar um número 

grande de cidadãos. 4. Na hipótese, houve a narração fiel, com riqueza de 

detalhes, dos fatos ocorridos em sessão pública de julgamento na 14ª 

Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sem nenhum 

juízo de valor, valendo-se de informações obtidas por meio lícito e não 

tendo sido imputado ao recorrido conduta ofensiva alguma, não se 

empregando nenhuma forma de adjetivação que o denegrisse, nem que 

extrapolasse, a meu juízo, o animus narrando. Ademais, não se verificou 

nenhum abuso do direito por parte do jornalista, mas tão somente o 

exercício regular de um direito. 5. Recursos especiais providos.” Assim, 

não se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Reclamante. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS propostas por CASSIANO CARLOS MARMET, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 20 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-53.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

REINALDO BARROS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010048-53.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 37.440,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO, REINALDO BARROS 

NUNES Parte Ré: REQUERIDO: CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente 

deve ser consignado a desnecessidade de litisconsorte ativo no presente 

caso, uma vez que toda a narrativa, bem como os documentos anexados 

a exordial apontam que os fatos se deram exclusivamente contra a 

requerente Ana Paula Rodrigues Carvalho, razão pela qual excluo do polo 

ativo Reinaldo Barros Nunes. A Requerente propôs a presente ação 

objetivando ser ressarcida por danos morais que entende ter sofrido em 

razão da divulgação de fatos caluniosos e inverídicos envolvendo seu 
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nome em grupos de “Whatsapp” efetuados pela requerida, aduzindo que 

em decorrência da divulgação de ofensas à sua reputação, repercutiu em 

sua esfera de trabalho e também em sua esfera pessoal, tendo em vista 

laborar como professora em pequena comunidade, causando assim lesão 

aos seus direitos de personalidade e humilhação diversos de mero 

dissabor, o que motivou a propositura da presente ação. Citada, a 

Requerida confirmou que proferiu ofensas à Requerente, aduzindo em 

apertada síntese que fora a Requerente que começou a discussão, por 

uma questão envolvendo divisão de bens de família, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Pela análise detida dos 

documentos trazidos aos autos, bem como pelas afirmações prestadas 

pelas partes, pode-se notar que restaram suficientemente comprovadas 

as consequências da atitude difamatória e injuriosa da Requerida. Assim, 

para ensejar a responsabilidade do agente causador do dano, mister se 

faz a comprovação dos requisitos autorizadores da indenização, quais 

sejam, ação ou omissão do agente; culpa do agente; dano experimentado 

pela vítima; nexo de causalidade entre o ato considerado ilícito e o dano 

ocasionado. No caso em apreço, percebo que a atitude da requerida 

trouxe sérias consequências para a requerente, não se tratando assim de 

mero dissabor. No âmbito da responsabilidade civil, necessária é a 

demonstração da culpa do agente pelo prejuízo experimentado pela vítima, 

que, não lição de Rui Stoco, “pode empenhar ação ou omissão e revela-se 

através da imprudência: comportamento açodado, precipitado, apressado, 

exagerado ou excessivo; negligência: quando o agente se omite deixa de 

agir quando deveria fazê-lo e deixar de observar regras subministradas 

pelo bom senso, que recomendam cuidado, atenção e zelo”. (in “Tratado 

de Responsabilidade Civil” São Paulo: RT, 2004, pág 132). A reparação do 

dano causado a outrem se impõe quando o agente pratica ato ou omissão 

informado pela culpa lato sensu, vale dizer, quando age com dolo ou culpa 

em sentido estrito (imprudência, negligência e imperícia) e resulta 

demonstrado o nexo de causalidade de sua conduta e os danos 

ocasionados à vítima. De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a 

possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra. 

São três as hipóteses de ofensa à honra previstas no ordenamento 

jurídico, quais sejam, calúnia, injúria e difamação. A calúnia consiste na 

acusação ou divulgação da prática inverídica ou falsa de um crime. Em 

contrapartida, a injúria pode ser definida como a ofensa ao decoro ou à 

dignidade da pessoa, ou seja, alguém manifesta a sua opinião 

desfavorável em relação a uma pessoa (honra subjetiva). Por fim, a 

difamação é a atribuição ou imputação a uma pessoa de um fato ofensivo 

à sua reputação e está relacionada com a honra objetiva. No caso 

específico dos autos, a agressão sofrida pela requerente está por demais 

evidenciada pelos documentos acostados aos autos, como dito alhures. 

Ainda, também restou demonstrado que o comportamento irresponsável 

da requerida trouxe desconfortos de cunho profissional, sendo causa de 

sofrimentos inestimáveis a parte requerente. Quanto aos danos morais, 

segundo a doutrina eles “são, no fundo, reações na personalidade do 

lesado a agressões ou a estímulos negativos recebidos do meio ambiente 

através da ação de terceiros, que atinjam seus bens vitais” ( in 

“Reparação Civil por Danos Morais”, de Carlos Alberto Bittar, pág. 41, 

Editora RT, 1993). É sabido que a indenização por dano moral não tem o 

objetivo de reparar a dor, que não tem preço, mas de compensá-la de 

alguma forma, minimizando os sofrimentos do beneficiário, já que o 

julgador deve agir com bom senso, de acordo com as particularidades de 

cada caso. Outrossim, importante dar relevo que uma simples discussão 

em redes sociais não é suficiente a amparar qualquer pleito de cunho 

indenizatório, entretanto, a prática de difamação atrelada a divulgação de 

inverdades e comentários ofensivos e depreciativos configura dano moral 

indenizável. Reconhecido então o dever de indenizar, resta agora a 

fixação do valor da indenização, o qual deve atentar para as 

peculiaridades de cada caso. Deve ser levada em consideração a 

situação econômica das partes, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, 

além da importância da lesão. E a jurisprudência já asseverou: “Na 

ausência de parâmetro objetivo para a fixação da indenização por danos 

morais, cabe ao julgador faze-lo consoante critérios não infringentes do 

bom senso e da prudência, atendendo às peculiaridades de cada caso 

concreto, de forma que o valor encontrado não represente o 

enriquecimento sem causa do ofendido, nem a impunidade do agressor” 

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Apelação Cível 

Número: 0037988 Ano: 95 Uf:Df - em 26.02.96 Publicação: DJDF em 

17.04.96). Neste sentido, nossa Egrégia Turma Recursal assim decidiu: 

"RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

AGRESSÃO/OFENSA VERBAL COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR - 

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RI 3652/2011, DR. GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

24/04/2012, Publicado no DJE 09/05/2012)" Outro não é o entendimento 

nas demais jurisprudências pátrias: “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E 

XINGAMENTOS EM GRUPOS DE CONVERSAS DE WHATSAPP. DANOS 

MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 QUE NÃO 

COMPORTA MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. 

PARÂMETROS ADOTADOS PELO COLEGIADO EM JULGAMENTOS 

ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006958755, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 29/08/2017).” Assim, o 

valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, 

nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do 

beneficiado, razão pela qual, considerando a ausência de dados acerca 

da situação econômica da Requerida, segundo penso, deve ser fixado em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra moderado e suficiente a 

fim de não acarretar em enriquecimento sem causa da requerente. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito para o fim de CONDENAR a Requerida 

CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO ao pagamento de indenização por 

danos morais ocasionados a requerente ANA PAULA RODRIGUES 

CARVALHO no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Vila Rica/MT, 21 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio 

de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto
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(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010087-50.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 18.740,00 Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NEURIVAN SILVA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por NEURIVAN SILVA SOUZA em face de 

ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que teve seu crédito negado em um 

estabelecimento comercial em razão da inclusão de seu nome no cadastro 

de inadimplentes por ordem da empresa reclamada, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débito cobrado pela reclamada, bem como 

ser ressarcido pelos danos morais que entende ter sofrido em razão da 

negativação de seu nome. Em sede de contestação, a reclamada, em 

síntese, impugnou genericamente os pedidos da parte autora, 

argumentando que não cometeu nenhum ato ilícito e que agiu no exercício 

regular de seu direito, uma vez que efetuou a inclusão do nome do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito em razão de atos 

praticados por este quando do não cumprimento de sua obrigação 
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contratual, qual seja, pagamento tempestivo de suas dívidas. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias e suficientes a fim de comprovar a verossimilhança 

de suas alegações, notadamente com apresentação de extrato de 

negativação que comprovam a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que a inclusão do nome do autor nos órgãos 

restritivos de crédito era legítima, quais sejam, documentos comprovando 

a contratação dos serviços, uma vez que sequer apresentou quaisquer 

documentos como contrato ou autorização constando assinatura do autor 

para que fossem efetuadas aberturas de unidade consumidora em seu 

nome, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas 

devidas, de sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela 

desídia para com o reclamante ao enviar seu nome ao rol de mau 

pagadores em razão de uma dívida que o mesmo desconhecia. Em se 

tratando de relação de consumo, seria obrigação da Reclamada provar e 

comprovar que a parte Reclamante tenha, de fato dado origem ao débito 

alegado. Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi 

provado e não apenas alegado. Caracterizado, indubitavelmente, que o 

reclamante foi responsabilizado indevidamente por uma dívida que 

desconhecia completamente, o que lhe acarretou diversos aborrecimentos 

diversos de mero dissabor e, sobretudo, constrangimentos, em virtude da 

negligência dos prepostos da Reclamada, não agiram com prudência ao 

remeter reiteradamente o nome do Reclamante aos bancos restritivos de 

crédito, gerando, assim, os danos já mencionados, repita-se, 

caracterizada está a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante. 

Tal situação, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, 

posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, 

da Constituição Federal, como se vê: Art. 5º - X - “São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação.” DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a título 

de danos morais, entendo que a conduta da empresa ré causou sim abalo 

emocional ao reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível 

de indenização, posto que não adotou as cautelas necessárias 

procedendo com a inclusão indevida de seu nome nos cadastros 

nacionais de proteção ao crédito. Impera constar que ante a omissão da 

lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de 

indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente 

adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, 

ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, 

notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada 

caso. Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o 

julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de 

ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma 

penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, 

para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja 

evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de 

alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e 

aborrecimentos sofridos. Destarte, entendo que, pelo caso em análise, 

levando-se em conta o caráter socioeducativo da medida, a situação 

econômica das partes, bem como demais circunstancias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000 (seis 

mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato que deu origem a 

negativação do nome do autor nos órgãos restritivos de créditos objeto da 

presente controvérsia, com a expedição de ofício para os respectivos 

órgãos solicitando a imediata exclusão do nome do autor dos bancos de 

dados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e incorrer 

no cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa 

reclamada ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao reclamante 

NEURIVAN SILVA SOUZA no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 21 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010087-50.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 18.740,00 Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NEURIVAN SILVA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por NEURIVAN SILVA SOUZA em face de 

ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que teve seu crédito negado em um 

estabelecimento comercial em razão da inclusão de seu nome no cadastro 

de inadimplentes por ordem da empresa reclamada, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débito cobrado pela reclamada, bem como 

ser ressarcido pelos danos morais que entende ter sofrido em razão da 

negativação de seu nome. Em sede de contestação, a reclamada, em 

síntese, impugnou genericamente os pedidos da parte autora, 

argumentando que não cometeu nenhum ato ilícito e que agiu no exercício 

regular de seu direito, uma vez que efetuou a inclusão do nome do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito em razão de atos 

praticados por este quando do não cumprimento de sua obrigação 

contratual, qual seja, pagamento tempestivo de suas dívidas. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 
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em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias e suficientes a fim de comprovar a verossimilhança 

de suas alegações, notadamente com apresentação de extrato de 

negativação que comprovam a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que a inclusão do nome do autor nos órgãos 

restritivos de crédito era legítima, quais sejam, documentos comprovando 

a contratação dos serviços, uma vez que sequer apresentou quaisquer 

documentos como contrato ou autorização constando assinatura do autor 

para que fossem efetuadas aberturas de unidade consumidora em seu 

nome, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas 

devidas, de sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela 

desídia para com o reclamante ao enviar seu nome ao rol de mau 

pagadores em razão de uma dívida que o mesmo desconhecia. Em se 

tratando de relação de consumo, seria obrigação da Reclamada provar e 

comprovar que a parte Reclamante tenha, de fato dado origem ao débito 

alegado. Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi 

provado e não apenas alegado. Caracterizado, indubitavelmente, que o 

reclamante foi responsabilizado indevidamente por uma dívida que 

desconhecia completamente, o que lhe acarretou diversos aborrecimentos 

diversos de mero dissabor e, sobretudo, constrangimentos, em virtude da 

negligência dos prepostos da Reclamada, não agiram com prudência ao 

remeter reiteradamente o nome do Reclamante aos bancos restritivos de 

crédito, gerando, assim, os danos já mencionados, repita-se, 

caracterizada está a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante. 

Tal situação, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, 

posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, 

da Constituição Federal, como se vê: Art. 5º - X - “São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação.” DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a título 

de danos morais, entendo que a conduta da empresa ré causou sim abalo 

emocional ao reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível 

de indenização, posto que não adotou as cautelas necessárias 

procedendo com a inclusão indevida de seu nome nos cadastros 

nacionais de proteção ao crédito. Impera constar que ante a omissão da 

lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de 

indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente 

adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, 

ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, 

notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada 

caso. Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o 

julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de 

ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma 

penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, 

para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja 

evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de 

alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e 

aborrecimentos sofridos. Destarte, entendo que, pelo caso em análise, 

levando-se em conta o caráter socioeducativo da medida, a situação 

econômica das partes, bem como demais circunstancias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000 (seis 

mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato que deu origem a 

negativação do nome do autor nos órgãos restritivos de créditos objeto da 

presente controvérsia, com a expedição de ofício para os respectivos 

órgãos solicitando a imediata exclusão do nome do autor dos bancos de 

dados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e incorrer 

no cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa 

reclamada ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao reclamante 

NEURIVAN SILVA SOUZA no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 21 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010094-76.2016.8.11.0049; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TELEFONIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RAFAEL FERNANDES DUARTE Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a preliminar no tocante a falta 

de interesse de agir, uma vez que se confunde com o mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por RAFAEL FERNANDES 

DUARTE em face de OI MOVEL S.A, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é cliente da empresa reclamada por vários anos sendo 

possuidor do número (66) 98421-8834. Sustenta que em decorrência de 

adquirir novo aparelho celular, tentou efetuar a troca de seu chip por outro 

compatível com seu aparelho(4G), recebendo a resposta que seu chip 

estava cadastrado em nome de outra pessoa. Por fim, aduz que tentou de 

forma administrativa resolver o impasse para migração de seu número 

para novo chip, sem obter êxito, motivo pela qual pugna pela obrigação de 

fazer da reclamada em proceder com o registro de seu número de celular 

em seu nome e CPF. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial 

da parte autora, aduzindo que o autor nunca foi titular da respectiva linha, 

pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 
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deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil e os documentos 

encartados em sua inicial são frágeis e insuficientes a fim de amparar a 

verossimilhança de suas alegações. Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; ...”. Ademais, importante salientar que para usufruir das benesses 

do instituto da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer prova 

mínima do aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal 

firmou entendimento: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - CONSUMIDOR - 

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA JURISDICIONAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS EM RAZAO DA NECESSIDADE DE PERICIA TECNICA - 

REJEITADA - FALHA NO SINAL - FALTA DE PROVA EFETIVA DA 

ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO 

PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Norma 

de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não 

dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos 

fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. Sem a prova de que a 

linha telefônica se encontrava regular quando ocorreu o defeito no 

fornecimento do serviço reclamado, não podem ser reconhecidos os 

prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 33/2014, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” Outrossim, inobstante fundamentação 

anterior, verifico que a parte reclamada apresentou provas capazes de 

modificar os direitos da parte autora, quais sejam, telas sistêmicas 

comprovando que a respectiva linha em comento jamais pertenceu ao 

autor e sim a terceira pessoa, bem como demais telas sistêmicas 

comprovando cadastros com o nome do autor em outros números 

telefônicos e não o inicialmente informado, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto e 

por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção 

do processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 24 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto
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Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010071-04.2014.8.11.0049; Valor causa: R$ 28.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIZETE PEREIRA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: 

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. em razão 

de suposta contradição na sentença, eis que condenou a embargante ao 

pagamento do valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais, entretanto, 

houve acordo firmado entre as partes anterior a prolação da sentença, 

requerendo assim por sua homologação. Pois bem. Com razão a 

embargante, verifica-se a contradição na sentença ora combatida, eis que 

quando da sentença prolatada pela MMª Juíza Leiga, verifico que a mesma 

não observou o petitório para homologação do acordo anteriormente 

juntado. DISPOSITIVO Em razão do exposto, CONHEÇO O RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, a 

fim de reformar a sentença passando a HOMOLOGAR O ACORDO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES (id 8370567), com a extinção do processo 

com resolução do mérito. Arquivem-se os autos procedendo com as 

baixas necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 19 de 

Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-89.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA OAB - GO40676 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISETE BOTTON HENRICH - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FAGUNDES OAB - RS60748 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010065-89.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ELISETE 

BOTTON HENRICH - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95. Indefiro o pedido de reconhecimento de incompetência 

territorial, pois a demanda foi ajuizada no domicílio do réu, com fundamento 

no art. 4º da Lei n. 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas 

previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério 

do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” Ultrapassada a 

preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de 

antecipação de tutela propostas por MARIA PEREIRA DO CARMO em face 

de ELISETE BOTTON HENRICH, na qual narra que adquiriu um aparelho 

resfriador de leite de 500 lts da Reclamada e após alguns dias veio a 

apresentar defeitos de fábrica, sofrendo assim prejuízos de ordem 

material pela perda de 1.350 litros de leite, razão pela qual pleiteia por 

reparação a título de danos materiais e morais que entende ter sofrido em 

razão desses fatos. Em sua peça contestatória, a parte Reclamada 
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informa que realizou a troca do resfriador da Reclamante e que somente 

veio tomar conhecimento do defeito quando citada para cumprimento da 

medida liminar, bem como que efetuou o conserto do equipamento na 

presença da autora e do proprietário da empresa CAJES, pugnando ao 

final pela improcedência de todos os pedidos da inicial ante a inexistência 

de ato ilícito praticado. Em impugnação, a Reclamante rebateu os 

argumentos lançados pela Reclamada. Pois bem. O pedido autoral é 

improcedente, senão vejamos. Resta incontroverso nos autos que houve 

defeito no equipamento resfriador de propriedade da Reclamante, que 

gerou supostos prejuízos materiais pela ineficiência na operação de 

resfriamento do leite; a controvérsia estabelecida refere-se à 

comprovação do prejuízo financeiro sofrido. A parte autora alega que 

sofreu prejuízos de ordem material com a perda de 1.350 lts de leite, 

pleiteando ao final reparação por danos materiais em R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). A Reclamada por outro lado aponta a ausência de provas 

inequívocas do prejuízo financeiro alegado. Em que pese a presente ação 

versar sobre relação de consumo, tal fato não exime a parte autora de 

comprovar fatos constitutivos de seu direito. Ocorre que a demandante 

não se desincumbiu de seu ônus, não comprovando de maneira cabal e 

minuciosa os danos materiais suportados em razão da falha no 

equipamento adquirido da empresa reclamada. Com efeito, se a 

Reclamante não fez prova boa e cabal do fato constitutivo de seu direito, a 

pretensão reparatória, por danos materiais, não poderia comportar juízo de 

procedência. A dúvida ou insuficiência de prova quanto à fato constitutivo 

milita contra a autora da demanda: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (...)”. Ademais, a 

declaração juntado a inicial não comprova com exatidão a extensão do 

dano material sofrido, tampouco que trata-se de profissional habilitado e 

pertencente aos quadros de funcionários da empresa “Cajes Laticínios”, 

razão pela qual desconsidero para fins de comprovação do alegado dano 

material. Outrossim, importante dar relevo que a pretensão autoral no 

tocante ao dano material seria facilmente comprovado com apresentação 

de notas fiscais ou planilhas de estoque. Assim, diante do contexto fático 

que se apresenta os autos, verifica-se a impossibilidade de se chegar a 

uma decisão coerente e justa sem que se verifique a extensão do dano; 

entendo que em casos como estes, só se admite um juízo condenatório 

quando a prova do prejuízo material sofrido seja inequívoca; o que a 

reclamante não logrou êxito em comprovar. Assevera-se que os prejuízos 

materiais sofridos devem ser devidamente comprovados; a mera 

possibilidade de ganho não é suficiente para dar ensejo a indenização; 

necessário, como alhures referido, que seja comprovado o não aferimento 

de ganhos, o conjunto probatório dos autos, portanto, não é suficiente 

para provar efetivamente o prejuízo sofrido pela Reclamante. Vejamos: 

“INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - 

COMPROVAÇÃO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - AUTOR. A condenação 

ao ressarcimento de danos materiais só pode ser feita na medida exata da 

sua comprovação, inclusive quanto a sua extensão, pois não são eles 

presumíveis. Os lucros cessantes, hipótese de danos materiais, precisam 

ser cabalmente demonstrados para fins de reparação, incumbindo àquele 

que os alega comprová-los de modo inequívoco.(Processo: 

100240822841670011 MG 1.0024.08.228416-7/001(1); Relator(a):JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA;Julgamento: 23/02/2010, Publicação:22/03/2010)” 

Assim, não se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) DOS 

DANOS MORAIS No que tange a reparação por danos morais, verifico que 

a parte autora não logrou êxito em comprovar os supostos danos morais 

sofridos em virtude dos fatos narrados à inicial, posto que são situações 

que não extrapolam os limites do mero dissabor. Portanto, não 

caracterizam necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos 

quais o ser humano tem capacidade de passar sem implicações na sua 

saúde psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho: “Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições angústia e desequilíbrio em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca da indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos.” De mais a mais, esses dissabores não devem ser 

supervalorizados, sob pena de menosprezar-se o instituto da lesão moral, 

tão caro ao ordenamento jurídico, pois em que pese ter sofrido dissabores 

por falha no equipamento resfriador, não é suficiente a fim de amparar 

qualquer pleito de cunho indenizatório. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que 

tange ao pedido contraposto pela parte reclamada, tenho que merece 

acolhimento, pois de acordo com as informações e demais documentos 

trazidos a este processo, verifico que a mesma é credora da reclamante 

da importância de R$ 3.644,62 (três mil seiscentos e quarenta e quatro 

reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizado. Outrossim, a 

reclamante não impugnou a contestação apresentada de forma especifica 

no que tange aos pedidos contrapostos, momento que tinha para 

contrapor as alegações da parte Reclamada, bem como para demonstrar a 

ilegalidade na cobrança, razão pela qual sendo pontos controvertidos não 

impugnados, influem decisivamente no julgamento da demanda. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS PELA 

PARTE RECLAMADA, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito para o fim de CONDENAR a reclamante MARIA PEREIRA DO CARMO 

ao pagamento da importância de R$ 3.644,62 (três mil seiscentos e 

quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) a parte Reclamada 

ELISETE BOTTON HENRICH, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do vencimento das parcelas e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 23 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010065-89.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ELISETE 

BOTTON HENRICH - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95. Indefiro o pedido de reconhecimento de incompetência 

territorial, pois a demanda foi ajuizada no domicílio do réu, com fundamento 

no art. 4º da Lei n. 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas 

previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério 

do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” Ultrapassada a 

preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de 

antecipação de tutela propostas por MARIA PEREIRA DO CARMO em face 

de ELISETE BOTTON HENRICH, na qual narra que adquiriu um aparelho 

resfriador de leite de 500 lts da Reclamada e após alguns dias veio a 

apresentar defeitos de fábrica, sofrendo assim prejuízos de ordem 

material pela perda de 1.350 litros de leite, razão pela qual pleiteia por 

reparação a título de danos materiais e morais que entende ter sofrido em 

razão desses fatos. Em sua peça contestatória, a parte Reclamada 

informa que realizou a troca do resfriador da Reclamante e que somente 

veio tomar conhecimento do defeito quando citada para cumprimento da 

medida liminar, bem como que efetuou o conserto do equipamento na 

presença da autora e do proprietário da empresa CAJES, pugnando ao 

final pela improcedência de todos os pedidos da inicial ante a inexistência 

de ato ilícito praticado. Em impugnação, a Reclamante rebateu os 

argumentos lançados pela Reclamada. Pois bem. O pedido autoral é 

improcedente, senão vejamos. Resta incontroverso nos autos que houve 

defeito no equipamento resfriador de propriedade da Reclamante, que 

gerou supostos prejuízos materiais pela ineficiência na operação de 

resfriamento do leite; a controvérsia estabelecida refere-se à 

comprovação do prejuízo financeiro sofrido. A parte autora alega que 

sofreu prejuízos de ordem material com a perda de 1.350 lts de leite, 

pleiteando ao final reparação por danos materiais em R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). A Reclamada por outro lado aponta a ausência de provas 

inequívocas do prejuízo financeiro alegado. Em que pese a presente ação 

versar sobre relação de consumo, tal fato não exime a parte autora de 

comprovar fatos constitutivos de seu direito. Ocorre que a demandante 

não se desincumbiu de seu ônus, não comprovando de maneira cabal e 

minuciosa os danos materiais suportados em razão da falha no 

equipamento adquirido da empresa reclamada. Com efeito, se a 

Reclamante não fez prova boa e cabal do fato constitutivo de seu direito, a 

pretensão reparatória, por danos materiais, não poderia comportar juízo de 

procedência. A dúvida ou insuficiência de prova quanto à fato constitutivo 

milita contra a autora da demanda: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (...)”. Ademais, a 

declaração juntado a inicial não comprova com exatidão a extensão do 

dano material sofrido, tampouco que trata-se de profissional habilitado e 

pertencente aos quadros de funcionários da empresa “Cajes Laticínios”, 

razão pela qual desconsidero para fins de comprovação do alegado dano 

material. Outrossim, importante dar relevo que a pretensão autoral no 

tocante ao dano material seria facilmente comprovado com apresentação 

de notas fiscais ou planilhas de estoque. Assim, diante do contexto fático 

que se apresenta os autos, verifica-se a impossibilidade de se chegar a 

uma decisão coerente e justa sem que se verifique a extensão do dano; 

entendo que em casos como estes, só se admite um juízo condenatório 

quando a prova do prejuízo material sofrido seja inequívoca; o que a 

reclamante não logrou êxito em comprovar. Assevera-se que os prejuízos 

materiais sofridos devem ser devidamente comprovados; a mera 

possibilidade de ganho não é suficiente para dar ensejo a indenização; 

necessário, como alhures referido, que seja comprovado o não aferimento 

de ganhos, o conjunto probatório dos autos, portanto, não é suficiente 

para provar efetivamente o prejuízo sofrido pela Reclamante. Vejamos: 

“INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - 

COMPROVAÇÃO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - AUTOR. A condenação 

ao ressarcimento de danos materiais só pode ser feita na medida exata da 

sua comprovação, inclusive quanto a sua extensão, pois não são eles 

presumíveis. Os lucros cessantes, hipótese de danos materiais, precisam 

ser cabalmente demonstrados para fins de reparação, incumbindo àquele 

que os alega comprová-los de modo inequívoco.(Processo: 

100240822841670011 MG 1.0024.08.228416-7/001(1); Relator(a):JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA;Julgamento: 23/02/2010, Publicação:22/03/2010)” 

Assim, não se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) DOS 

DANOS MORAIS No que tange a reparação por danos morais, verifico que 

a parte autora não logrou êxito em comprovar os supostos danos morais 

sofridos em virtude dos fatos narrados à inicial, posto que são situações 

que não extrapolam os limites do mero dissabor. Portanto, não 

caracterizam necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos 

quais o ser humano tem capacidade de passar sem implicações na sua 

saúde psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho: “Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições angústia e desequilíbrio em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca da indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos.” De mais a mais, esses dissabores não devem ser 

supervalorizados, sob pena de menosprezar-se o instituto da lesão moral, 

tão caro ao ordenamento jurídico, pois em que pese ter sofrido dissabores 

por falha no equipamento resfriador, não é suficiente a fim de amparar 

qualquer pleito de cunho indenizatório. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que 

tange ao pedido contraposto pela parte reclamada, tenho que merece 

acolhimento, pois de acordo com as informações e demais documentos 

trazidos a este processo, verifico que a mesma é credora da reclamante 

da importância de R$ 3.644,62 (três mil seiscentos e quarenta e quatro 

reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizado. Outrossim, a 

reclamante não impugnou a contestação apresentada de forma especifica 

no que tange aos pedidos contrapostos, momento que tinha para 

contrapor as alegações da parte Reclamada, bem como para demonstrar a 

ilegalidade na cobrança, razão pela qual sendo pontos controvertidos não 

impugnados, influem decisivamente no julgamento da demanda. 
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DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS PELA 

PARTE RECLAMADA, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito para o fim de CONDENAR a reclamante MARIA PEREIRA DO CARMO 

ao pagamento da importância de R$ 3.644,62 (três mil seiscentos e 

quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) a parte Reclamada 

ELISETE BOTTON HENRICH, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do vencimento das parcelas e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 23 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-10.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000029-10.2017.8.11.0049. REQUERENTE: MARIA ALICE RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que as partes 

transacionaram e requereram a extinção da ação, conforme minuta de 

acordo colacionada a id 11770933. Sendo assim, homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do 

art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 23 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-10.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000029-10.2017.8.11.0049. REQUERENTE: MARIA ALICE RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que as partes 

transacionaram e requereram a extinção da ação, conforme minuta de 

acordo colacionada a id 11770933. Sendo assim, homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do 

art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 23 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-10.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000029-10.2017.8.11.0049. REQUERENTE: MARIA ALICE RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que as partes 

transacionaram e requereram a extinção da ação, conforme minuta de 

acordo colacionada a id 11770933. Sendo assim, homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do 

art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 23 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-40.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CARLEANE DE JESUS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010023-40.2017.8.11.0049. REQUERENTE: CARLEANE DE JESUS ROCHA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO A 

Reclamada arguiu preliminares, de modo que passo a apreciá-las. Aduz 

pela ilegitimidade passiva para integrar o presente polo da ação, eis que 

no extrato de negativação colacionados na inicial consta empresa diversa 

do apontada, ou seja, possui restrição com o Fundo de Investimentos 

“FIDC NPL 1”. Tal preliminar prospera, pois verifico que na documentação 

trazida aos autos pela parte Reclamante, notadamente no extrato de 

negativação, comprova ser a empresa Reclamada parte manifestamente 

ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. DISPOSITIVO 

Em razão do exposto, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI do NCPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 23 de Maio de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 
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seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-17.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIMAR MOURA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000035-17.2017.8.11.0049. REQUERENTE: ELCIMAR MOURA MACEDO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS propostas por ELCIMAR MOURA MACEDO em face de 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA objetivando que a empresa 

reclamada promova a instalação dos equipamentos contratados, uma vez 

que contratou os serviços desta e foi efetuado alguns descontos em 

débito automático de sua conta, bem como ser ressarcido por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, uma vez que o objeto 

da demanda foi solucionado administrativamente, bem como os valores 

descontados foram devolvidos ao autor, pugnando assim pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. O pedido do 

Reclamante é improcedente, senão vejamos. Verifico que o cerne da 

questão gira em torno do descontentamento do autor quando da não 

instalação do produto adquirido da empresa reclamada. Entretanto, verifico 

por meio de toda documentação que acompanha a presente que a 

instalação do produto adquirido pelo autor só não foi aperfeiçoada devido 

a impossibilidade de instalação, sendo então prontamente realizado o 

estorno dos valores debitados ao autor. Assim, verifico que a empresa 

reclamada logrou êxito ao modificar os direitos da parte autora, cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. No tocante ao dano 

moral, entendo que este também não restou demonstrado; no caso ora em 

análise não restou demonstrado qualquer repercussão externa devido ao 

acontecimento. Portanto, não caracterizam necessário abalo moral 

indenizável. São dissabores pelos quais o ser humano tem capacidade de 

passar sem implicações na sua saúde psicológica. Nesse sentido, Sergio 

Cavalieri Filho: “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabamos de banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca 

da indenização pelos mais triviais aborrecimentos.” De mais a mais, esses 

dissabores não devem ser supervalorizados, sob pena de 

menosprezar-se o instituto da lesão moral, tão caro ao ordenamento 

jurídico. Nesse diapasão, tenho que o Reclamante não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o 

Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. O Jurista Carlos Roberto 

Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: 

“Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilibro em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo.” Ainda, trago à baila o posicionamento 

jurídico que vêm sendo adotado pela Jurisprudência pátria, no sentido de 

rechaçar a chamada indústria do dano moral, como se vê: “A indenização 

por dano moral não deve ser deferida por qualquer contrariedade, não se 

devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada "indústria do 

dano moral".” (REsp 504639/PB; Recurso Especial 2002/0174397-4). 

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com 

parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que 

as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos 

autos. Neste sentido: “Mero receio ou dissabor não pode ser alcançado ao 

patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou 

angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 13.05.03) O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desta feita, a meu 

ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, 

bem como, o Reclamante não comprovou que sofrido qualquer prejuízo de 

cunho extrapatrimonial, fato este que afasta a ocorrência de dano moral. 

Nesse sentido: “TJ-RS - Recurso Cível 71005767462 RS (TJ-RS) Data de 

publ icação:  14/06/2016 Ementa :  RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INOCORRÊNCIA. Não demonstrada a ocorrência de danos 

morais, cumpre manter os termos da sentença. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005767462, 

Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: 

Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 24/05/2016)” DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 23 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-46.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOS DA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010096-46.2016.8.11.0049 REQUERENTE: GILBERTO CARLOS DA MOTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Trata-se de Ação de Reclamação proposta por GILBERTO CARLOS DA 

MOTA, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que alega que possui uma unidade consumidora 

n.6/1225334-0, e que esta desocupada desde o mês de dezembro de 

2015, ao que apenas uma lâmpada ficou em uso, contudo, a reclamada 

não está realizando as mediações ao que o consumo cada dia está 

aumentando chegando no mês de setembro da 12634, contudo, no medido 

consta 11779. Em contestação a reclamada suscita preliminar de 

incompetência do juízo, vez que se faz necessária produção de prova 

pericial sobre o equipamento de medição da demandante, no mérito alega 

que a cobrança é devida, vez que é permitido à concessionária por meio 

da Resolução 414/2010 da ANEEL cobrar pelo fornecimento de energia 

elétrica em UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS, tal qual a da autora, com 

base na MÉDIA DE CONSUMO. É o breve relato. Não acolho o pedido 

preliminar de incompetência do juízo, vez que desnecessário se faz a 

perícia no aparelho medidor ante ao histórico de consumo juntado aos 

autos. Sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 
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probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Com estas 

considerações nota-se que não houve abuso na cobrança da tarifa 

PLURIMENSAL, vez que esta é autorizada pela Resolução 414/2010, 

emitida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica que informa que 

é dever do consumidor em zona rural fazer a leitura e informar o consumo 

real, entendimento este perfilhado por vários tribunais, senão vejamos: 

Ementa: CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO 

DE REVISÃO DE FATURAMENTO. LEITURA PLURIMENSAL QUE JUSTIFICA 

A ELEVAÇÃO NO CONSUMO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS 

FATURAS NÃO AFASTADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, Recurso Cível Nº 71004463105, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, 

Julgado em 25/09/2013) Desta forma, não houve prática de ato ilícito pela 

reclamada. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a 

preliminar arguida e JULGO IMPROCEDETENTE os pedidos da exordial. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. Gláucia Águeda da Silva 

Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-94.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN BARBOSA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010000-94.2017.8.11.0049. REQUERENTE: CARMEN BARBOSA 

MIRANDA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que as partes transacionaram 

e requereram a extinção da ação, conforme minuta de acordo colacionada 

a id 8377747. Sendo assim, homologo o acordo entabulado entre as partes 

para que surta os efeitos legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Vila Rica/MT, 24 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio 

de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-94.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN BARBOSA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010000-94.2017.8.11.0049. REQUERENTE: CARMEN BARBOSA 

MIRANDA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que as partes transacionaram 

e requereram a extinção da ação, conforme minuta de acordo colacionada 

a id 8377747. Sendo assim, homologo o acordo entabulado entre as partes 

para que surta os efeitos legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Vila Rica/MT, 24 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio 

de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-69.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010045-69.2015.8.11.0049. REQUERENTE: VANUZIA SANTOS BEZERRA 

ANDRADE REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inicialmente rejeito a preliminar no tocante a carência da ação, uma vez 

que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar de ilegitimidade 

ativa aventada pela defesa da reclamada com base na teoria da asserção, 

pois a autora imputa responsabilidade pelo desaparecimento de sua 

bagagem a empresa reclamada. Trata-se, nesse ponto, de matéria de 

prova. Deve-se, neste momento, e em relação a esse aspecto, aplicar-se 

a teoria da asserção a fim de se aferir a existência da legitimidade ativa, 

de modo que se deve tomar abstratamente como verdadeira (in statu 

assertionis) a afirmação da reclamante acerca da responsabilidade da 

reclamada. Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos 

documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de 

pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Portanto, deve ser afastada a 

preliminar e apreciado o mérito da questão, até para conferir segurança 

jurídica às partes e impedir o ajuizamento de nova ação envolvendo as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir, já que eventual acolhimento da 

preliminar e extinção do processo sem resolução de mérito teria o condão 

de gerar tão somente a coisa julgada formal, ao passo que o julgamento do 

mérito da questão provoca coisa julgada material. Nesse sentido: (GRIFO) 

“TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00641879720098190001 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 35 VARA CIVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 15/12/2011 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. PLEITO FORMULADO POR MENOR E SEUS PAIS EM RAZÃO DE 

QUEDA NO ACESSO A UMA DAS ESTAÇÕES DO METRÔ. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PAIS DO MENOR QUE SE AFASTA. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO, SEGUNDO A QUAL A 

PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO REFERE-SE AOS FATOS 

NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL E AO PEDIDO NELA FORMULADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

ART. 37 , § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . TEORIA DA 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, FUNDADA NO RISCO 

ADMINISTRATIVO. MENOR QUE SOFREU QUEDA NA ESCADA DE ACESSO 

À ESTAÇÃO DO METRÔ. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL 

DOS GENITORES DO MENOR NÃO CARACTERIZADO. PREOCUPAÇÃO 
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QUE NÃO FUGIU À NORMALIDADE DO DIA-A-DIA. PRINCÍPIOS 

NORTEADORES DA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO A QUO 

PARA O MENOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO 

PELA PARTE RÉ, NA FORMA DO ART. 557 , § 1º-A DO CPC , PARA 

AFASTAR A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO 

DE DANOS MORAIS PARA OS PAIS, E PARA REDUZIR O VALOR DA 

VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA AO MENOR. NEGADO SEGUIMENTO AO 

RECURSO DOS AUTORES, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC .” 

Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE em face de VIACAO XAVANTE 

LTDA, onde a Reclamante alega, em síntese, que teve sua bagagem 

extraviada quando embarcou na cidade de Goiânia-GO com destino a 

Cidade de Confresa-MT, aduzindo que após desembarcar no local de 

destino, notou que não haviam encontrado sua bagagem. Assevera que 

assim que constatou o ocorrido, procedeu com a formulação de 

reclamação de bagagem, entretanto, sua bagagem jamais foi localizada, 

alegando ainda que teve um prejuízo material no valor total de R$ 4.770,00 

(quatro mil setecentos e setenta reais), motivando a propositura da 

presente ação. Citada, a reclamada ofertou contestação, impugnando os 

pedidos da inicial da reclamante e sustentando que colocou à disposição 

desta todos os meios legais para o registro da ocorrência e não mediu 

esforços para a localização e devolução de sua mercadoria, aduzindo 

ainda que a documentação acostada pela Reclamante não é suficiente 

para comprovar o pleito para o pagamento de indenização material no 

importe almejado, já que não há qualquer prova que indique os itens 

efetivamente existentes no interior da mala supostamente extraviada, bem 

como não há qualquer prova acerca do valor dos itens supostamente 

extraviados, pugnando assim pela improcedência dos pedidos. Pois bem. 

De início, destaco que, em se tratando de extravio de bagagem, aplica-se 

o Código de Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência 

nesse sentido: “Responsabilidade Civil – Extravio de bagagem – Danos 

materiais e danos morais – Aplicação do Código de defesa do consumidor 

– “Já está assentado na Seção de Direito Privado que o Código de Defesa 

do Consumidor incide em caso de indenização decorrente de extravio de 

bagagem.”(STJ – 3ª T. – REsp. 1670569 – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – j. 18.9.2003 – DJ 17.11.2003 – p. 322). Entretanto, resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Por sua vez, a reclamada 

apenas se limitou a negar os fatos, não trazendo nada aos autos que 

pudesse eximir sua responsabilidade, sendo assim, resta evidente o dever 

de indenizar a Reclamante. Importante esclarecer que o contrato de 

transporte é de adesão, oneroso e de execução continuada, cuja 

obrigação do transportador só se encerra quando da entrega do 

passageiro e de seus pertences no destino final, respondendo pelos 

danos que ocorrerem no percurso contratado. Desta feita, tenho que a 

reclamada não honrou com seu dever de guarda da bagagem 

transportada, sendo, portanto, responsável pelos danos sofridos pela 

Reclamante. Constatada que a pretensão da Reclamante encontra-se 

provada nos autos, passo a analisar o pedido deduzido na inicial quanto à 

fixação do valor dos danos materiais e morais. DO DANO MORAL No que 

se refere ao dano moral, a solução não é diversa, pois a Reclamante ficou 

desprovida de seus pertences pessoais, fato que, por si só, gera direito à 

indenização, porquanto ultrapassa o limite de mero dissabor. Além de ficar 

sem suas bagagens, experimentou a angústia de ter que ficar em 

incontáveis tratativas com a empresa reclamada a fim de buscar uma 

solução para o caso. Note-se que o simples fato de ter que conviver, 

ainda que por alguns dias, com a frustração e a incerteza de ver seus 

pertences perdidos já é capaz de violar a dignidade humana e, assim, 

viabilizar o arbitramento de indenização, entretanto, no presente caso a 

mala extraviada jamais foi encontrada. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO - 

Extravio de bagagem - Ação de ressarcimento - Viagem internacional - 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Indenização devida pelos 

danos material e moral - Recurso provido.” (TJSP, RAC Nº 991050546873 

(7051450600), 20ª Câmara de Direito Privado, Relator (a): Miguel Petroni 

Neto, j. 08-02-2010). “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - 

INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM 

– TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO 

PRESUMIDO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO – 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSOS 

DESPROVIDOS. O extravio de bagagem durante viagem aérea configura, 

por si só, o dano extrapatrimonial à vítima. O dano moral é puro e dispensa 

a demonstração do efetivo prejuízo. É de se manter o valor da indenização 

por dano moral se atendidos aos princípios da moderação, razoabilidade e 

proporcionalidade” (TJMT, RAC Nº. 120916/2008, 6ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Juracy Persiani, j. 07-01-2009). Assim, entendo que a Reclamante 

enfrentou situações de preocupação e estresse que dão ensejo à 

reparação postulada, pois o que importa para alguém ser responsabilizado 

por dano moral é a conduta reprovável que faz com que incida a norma 

que determina a indenização. Presente a relação de causa e efeito entre a 

conduta da Reclamada e o dano causado à reclamante procede o pleito de 

indenização por dano moral. A condenação em dano moral deve servir de 

desestímulo à repetição de situações como a dos autos, devendo a 

indenização assumir um caráter punitivo e pedagógico; onde a mesma 

consiste em advertência ao causador do dano, de que não se aceita 

aquela conduta. Destaco que a indenização por dano moral, em seu duplo 

aspecto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem o caráter de sanção 

ao causador do dano, devendo ser levada em consideração, 

principalmente, a situação financeira do ofensor de modo que a 

indenização sirva para desestimular a prática do ato danoso. Contudo, é 

de se verificar que ante a ausência de previsão legal em relação ao 

quantum indenizatório fixados aos danos morais, deve-se ponderar seu 

valor observando o seu caráter punitivo, compensatório e pedagógico e, 

por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou a chamada “indústria do dano 

moral”. Assim, fixo, a título de dano moral, o montante de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para a Reclamante, em observância ao princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade, ao qual apresenta-se moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa da autora. 

DO DANO MATERIAL No que pertine ao prejuízo material, tenho que não 

merece acolhimento, uma vez que a reclamante não logrou êxito em 

comprovar que de fato transportava tais valores dentro da mala. Assim, 

diante do contexto fático que se apresenta os autos, verifica-se a 

impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente e justa sem que se 

verifique o nexo de causalidade; entendo que em casos como estes, só 

se admite um juízo condenatório quando a prova do prejuízo amargado 

seja inequívoca; o que só seria possível com apresentação de notas 

fiscais pela reclamante. É o que orienta VICENTE GRECO FILHO, quanto a 

incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles que, se provados, 

levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não 

de determinado fato para a produção de certo efeito jurídico é dada pelo 

direito material, porque nele estão definidas as relações jurídicas e os 

respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na inicial, 

afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de 

direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena 

de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato 

constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o 

autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in: 

Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189) 

Tal ônus lhe pertence, nos termos do art. 373, I do Código de Processo 

Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; Outrossim, levando-se em conta que já houve 

pagamento no valor de R$ 1.415,16 (um mil quatrocentos e quinze reais e 

dezesseis centavos) de forma espontânea pela empresa reclamada, não 

há que se falar em indenização por dano material. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a 

empresa Reclamada VIACAO XAVANTE LTDA a pagar indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante VANUZIA SANTOS BEZERRA 

ANDRADE no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Vila Rica/MT, 29 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio 

de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-32.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE QUENED DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010052-32.2013.8.11.0049. REQUERENTE: DIONE QUENED DA ROCHA 

REQUERIDO: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante não manifestou a respeito do vencimento da última parcela 

(10/08/2017) do acordo, importando seu silêncio e sua inércia como 

satisfação da obrigação. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 29 

de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54953 Nr: 756-91.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Teixeira Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 05.09.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34132 Nr: 213-30.2014.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA REGINA DOS SANTOS MACANHÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 213-30.2014.811.0035-ID-34132

ESPÉCIE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: Carla Regina dos Santos Macanhã

 CITANDO(A, S): Carla Regina dos Santos Macanhã Filiação: João Carlos 

Macanhã e Maria Aparecida Porfírio dos Santos, data de nascimento: 

25/04/1989, brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/02/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO DA DENUNCIADA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações constantes da 

denuncia e do despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, OFERECER 

DEFESA PRÉVIA POR ESCRITO.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso pela prática do seguinte delito: Consta do caderno 

investigativo que no dia 29 de janeiro de 2014, por volta das 06:30 horas, 

em cumprimento ao mandado de busca e apreensão policiais civis 

adentraram a residência de Carla Regina dos Santos Macanhâ e durante a 

busca constataram que a denunciada utilizava o local para o tráfico ilícito 

de drogas, onde foram apreendidos vários aparelhos celulares e 

trouxinhas usadas para embalar o entorpecente. Assim agindo, a 

denunciada, praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 33 § 1ºI, da 

Lei 11.343/2006, razão pela qual o Ministério Público ofereceu a presente 

denúncia que foi recebida e determinada a notificação da denunciada para 

responder a acusação, frustradas todas as tentativas de notificação 

pessoal determinou-se a notificação editalícia.

DECISÃO/DESPACHO: DECISÃO.Vistos etc.Trata-se de ação penal 

proposta pelo Ministério Público em face de Charlene Chagas Candido pela 

suposta prática do delito tipificado no art. 33, §1º, III, da Lei 

11.340/06.Houve a determinação de notificação da acusada para 

apresentação de defesa prévia, à fl. 58, contudo, conforme se vê da 

certidão de fl. 156, esta não foi encontrada.O Ministério Público pugnou 

pelo aditamento da denúncia, haja vista que a acusada não se chama 

Charlene Chagas Candido, trata-se de Carla Regina dos Santos Macanhã. 

Requer ainda, a decretação da prisão preventiva e a citação por edital da 

acusada.É o relatório. Decido.I – DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA 

Analisando as informações carreadas aos autos, em especial os 

documentos de fls. 124/140, tem-se que de fato a acusada se chama 

Carla Regina dos Santos Macanhã. Assim, recebo o aditamento da 

denúncia.II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Como é cediço, 

o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para 

constrição cautelar nos termos seguintes: ”a prisão preventiva poderá ser 

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 

autoria”. Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos 

configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos 

punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) 

anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 

transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 

do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii) 

se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência.Assim, a prisão preventiva 

remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” 

- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes 

de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de 

garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da 

aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.No particular, 

tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao 

primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes 

de autoria e materialidade delitiva, haja vista os elementos de informação 

colhidos.No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao 

“periculum in mora”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e 

para fins de assegurar a aplicação da lei penal, de modo que a prisão 

preventiva se faz necessária para evitar que a indiciada prossiga no 

cometimento de novos crimes, ou quiçá em condutas mais graves do que 

a atual.Nesse sentido: STF - HC: 111604 MT , Relator: Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma, Data de 

Publicação: DJe-062 DIVULG 04-04-2013 PUBLIC 05-04-2013. HABEAS 

CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. 

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DE FUNDAMENTOS 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR 
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IDÔNEA: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. FUGA DO PACIENTE. REITERAÇÃO 

DELITUOSA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A fuga do Paciente do distrito da 

culpa constitui motivo idôneo à decretação ou à manutenção da prisão 

preventiva. Precedentes. 2. As alegações de que o decreto de prisão 

preventiva seria carente de motivação e de que teria finalidade específica, 

qual seja, possibilitar a intimação da sentença de pronúncia, não tem 

embasamento jurídico, notadamente porque a prisão preventiva foi 

revigorada no julgamento do recurso em sentido estrito e a evasão do 

distrito da culpa se deu por mais de uma década, servindo esse 

comportamento como reforço para a manutenção da prisão preventiva nos 

termos em que propostos e odioso estímulo para a impunidade. 3. Ordem 

denegada.Destaca-se que às fls. 149/150, concedeu-se a acusada 

liberdade provisória condicionada a diversas medidas cautelares, dentre 

elas as de comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da 

Comarca sem prévia autorização deste juízo.Logo, verifica-se que a 

acusada se encontra em lugar incerto e não sabido, descumprindo assim, 

as medidas cautelares que lhe foram impostas como condicionantes da 

concessão de liberdade provisória (fls. 149/150).O Superior Tribunal de 

Justiça tem decidido que o risco de reiteração delitiva e a fuga distrito da 

culpa, ambos comprovadamente demonstrados nos autos, constituem 

fundamentos idôneos para amparar a custódia preventiva.Desse modo, 

resta devidamente comprovado nos autos a necessidade da decretação 

da prisão preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública, bem 

como da aplicação da lei penal, pois, a acusado encontra-se em lugar 

incerto e não sabido, descumprindo medidas cautelares e impossibilitando 

o prosseguimento da marcha processual. Assim, com fundamento nos 

artigos 312 e 313 do CPP, DEFIRO o pedido do Ministério Público para 

decretar a prisão preventiva da acusada CARLA REGINA DOS SANTOS 

MACANHÃ.III – DISPOSIÇÕES FINAISProceda-se com a citação por edital 

da acusada e com a alteração da capa do processo de modo que o nome 

da acusada seja Carla Regina dos Santos Macanhã e não Charlene 

Chagas Candido.Anexo a presente decisão consta certidão de 

antecedentes criminais de Carla Regina dos Santos Macanhã e Charlene 

Chagas Candido.Alto Garças/MT, 17 de novembro de 2017.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO.Juiz de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 22 de junho de 2018.

Rogério Rodrigues dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 13619 Nr: 813-90.2010.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Nacional Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloísio Mendes de Araújo - 

OAB:8978/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO estes autos as partes para que, 

querendo, manifestarem-se acerca do retorno da Instância Superior no 

prazo da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32079 Nr: 329-70.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Baléstro Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, Janayna Andreya Gemelli - OAB:1573/TO

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO este autos as partes para 

manifestarem acerca do retorno da Instância Superior no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 30567 Nr: 459-94.2012.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505, José Martins - OAB:84.314/SP, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO estes autos as partes para que, 

querendo, manifestarem-se acerca do retorno da Instância Superior no 

prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 13259 Nr: 454-43.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Müller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Nacional Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloísio Mendes de Araújo - 

OAB:8978/MS

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO estes autos as partes para que, 

querendo, manifestarem-se acerca do retorno da Instância Superior no 

prazo da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54847 Nr: 691-96.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Antonio da Silva- ME, Valmir Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Mendonça Silva 

Moura - OAB:29.761, Adriane Pereira de Lima - OAB:29.761/GO, 

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - OAB:136087 , Nelson 

Willians Fratoni Rodrigues - OAB:128.341/SP

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica as Contestações apresentadas nas Refs.25/26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54469 Nr: 538-63.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Antonio da Silva- ME, Valmir Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Mendonça Silva 

Moura - OAB:29.761, Adriane Pereira de Lima - OAB:29.761/GO, 

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - OAB:136087 , Nelson 

Willians Fratoni Rodrigues - OAB:128.341/SP

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica as Contestações apresentadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53581 Nr: 205-14.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Maria de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Ofício n. 1087/18.

Vistos etc.

 Trata-se de ação de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

PENSÃO POR MORTE proposta por ELZA MARIA DE JESUS, em desfavor 

de INSS – INSTITUTO NACIONAL DOP SEGURO SOCIAL.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que no momento da instrução será realizada a 

conciliação prévia.

 III – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

IV – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Trata-se de pedido de antecipação da tutela na forma do art. 300 § 2º, do 

CPC/2015, que assim preceitua: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.§ 2o A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia.”

A antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcional que demanda a

 existência de elementos que evidenciem cumulativamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, nos termos do já citado artigo.

 No caso dos autos, não vislumbro, por ora, os requisitos legais para a 

concessão da tutela antecipada (CPC, art. 300), já que a parte autora não 

trouxe aos autos prova robusta do direito que persegue, sendo que os 

documentos que instruem a petição inicial baseiam-se somente em indícios 

do seu direito e demandam instrução probatória. Também ausente o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que pode haver novo 

pedido no momento em que tais elementos estejam presentes nos autos.

Nesse sentido: “Se houver possibilidade da ocorrência de qualquer dúvida 

sobre a qualidade, quantidade e valor da prova, ela deixa de ser 

inequívoca” (STJ 1ª Turma AI 169.465 AgRg Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

j. 22.6.98, negaram provimento, v.U., DJU 17.8.98, p. 45).””PROCESSUAL 

CIVIL AGRAVO INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. 

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO 

DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, é mister a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo, consoante o disposto no art. 300 do CPC/2015 (correspondente 

à tutela antecipada prevista no art. 273, I, do CPC/1973). 2. Na hipótese, 

não houve demonstração dos requisitos legais pelo agravante, havendo 

apenas alegações genéricas de perigo de dano. 3. Agravo de instrumento 

desprovido.(TRF 3ª R.; AI 0022513-15.2015.4.03.0000; Primeira Turma; 

Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira; Julg. 24/05/2016; DEJF 06/06/2016)”.

Desse modo, pelos argumentos acima expostos indefiro a tutela de 

urgência.

V – DA CONTESTAÇÃO

Citem-se os requeridos para que esses apresentem contestação, no 

prazo de 15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

V– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 21120 Nr: 1262-71.2010.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erney Martins Sperandio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Izauda Maria Santos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte interessada, 

por meio de seu procurador, para proceder ao devido recolhimento das 

respectivas guias para expedição do formal de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39589 Nr: 1973-66.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Mauri Garbúgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria 

Carrijo Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34804 Nr: 562-22.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMOV S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aletheia Cristiane Blau & Cia Ltda-ME, 

ALETHEIA CRISTIANE BLAU, ELIETE MONEGATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE 

ALMEIDA - OAB:87830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 688 de 909



Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18312 Nr: 84-24.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Gracielle Naumann Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Antunes Gonçalves - Espolio, José 

Arnaldo Buscariol, José Messias Dourado, Luiz Henrique Leite Gonçalves 

- Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Roberto - OAB:RS0025129, 

LEDA REGINA MORAES ROBERTO - OAB:33745, Marli Terezinha 

Mello de Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Roberto - 

OAB:RS0025129, LEDA REGINA MORAES ROBERTO - OAB:33745

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo solicitado, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44752 Nr: 2646-25.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Código: 44752

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21216 Nr: 26-50.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Claudino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia de Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075-A/MT, Silvano Amélio Marques - OAB:31.741/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 21216

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 01 

de agosto de 2018 às 12:30min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 12 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21720 Nr: 530-56.2011.811.0092

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transenergia Renovavel S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noberto Noel Previdente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Gonçalves Pereira - 

OAB:23526/GO, JOSÉ LUIZ MATTHES - OAB:76.544/SP, KLAUS 

EDUARDO RODRIGUES MARQUES - OAB:182.340/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. 21720

DECISÃO

Defiro os pedidos contidos às fls. 220/222, para determinar a correção da 

autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação.

Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez) por cento sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

 Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo 

Código de Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, do mesmo código.

 Alto Taquari/MT, 12 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19917 Nr: 65-81.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silber Alves Garcia, Antonio Donizete Garcia, 

Irene de Souza Viana, Wilson Aparecido de Azambuja, Ilda Salviano 

Souza, Geila Maria Souza, Credinorte Móveis e Eletrodomésdticos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Código 19917

DECISÃO

Diante da manifestação de fls. 97/98, determino:

I – Expeça-se ofício ao gerente da agência nº 4442 da Caixa Econômica 

Federal, determinando o desbloqueio, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, da quantia de R$ 21.204,71, junto à conta nº 03712-1, operação 

013, de titularidade da executada Ilda Salviano Ferreira. Instrua-se o 

expediente com cópia do documento de fl. 88/92, 98 e desta decisão.

II – Após, intime-se o exequente para, no prazo legal, manifestar-se no 

prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 13 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3483 Nr: 177-60.2004.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro André da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308- A MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065/A
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 Código: 3483

Despacho

DEFIRO o pedido de fls. 282/283, para levantamento do valor bloqueado 

via BACEN JUD (fls. 274/280), devendo o mesmo ser transferido para a 

conta indicada de titularidade do exequente.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se no prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 14 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34194 Nr: 232-25.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robert Cavalcante de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorival Marcolino Claro - 

OAB:5236/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a defesa do acusado, 

para apresentação de Memoriais Finais no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35011 Nr: 678-28.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Gilberto Jair 

Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Romeo 

Kohlrausch, CRISTA MARLENE KOHLRAUSH, Helber Henrique Irgang, 

Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Daniela Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:206.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005 A - MT, Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 Certifico que serve a presente para fins de intimar as partes, por meio de 

seus procuradores, acerca das datas designadas para realização de 

hasta pública, a saber: dias 08.08.2018 e 22.08.2018.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37555 Nr: 310-48.2012.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caciana Alves Coutinho Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Vieira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMA-SE a inventariante, por meio do seu procurador, para apresentar 

as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias (art.620, CPC), as 

certidões negativas de débito junto a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal (art.659, CPC), bem como do Cartório de registro de imóveis.

Em atenção ao Provimento nº 56/2106, determino que a inventariante 

apresente certidão de inexistência de testamento em relação ao de cujus 

Antonio Vieira Soares.

Feita as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros, bem como a 

Fazenda Pública para manifestarem acerca das primeiras declarações no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 626 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30330 Nr: 1924-69.2004.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane de Sousa Alves, Menor, Maria de Fátima Pereira 

de Souza, Genitora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931/MT, DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante para comparecer na secretaria do juízo no prazo 

de 05 dias para assinar o termo de compromisso, bem como cumprir as 

exigências legais de apresentação das certidões das Fazendas Municipal 

e Federal.

Após, volte concluso para analise dos pedidos formulados.

 Cumpra-se a secretaria com o item 01 do despacho de fls. 232-v.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32965 Nr: 568-68.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Krause Tardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Vistos.

 1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 

do CPC/2015), PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil.

Não há outras questões processuais pendentes a serem decididas, uma 

vez que as partes estão bem representadas, bem como, não há qualquer 

nulidade a ser sanada.

2) Para fins de se perquirir acerca da qualidade da posse exercida 

(origem da posse), tempo e o animus domini, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 21/09/2018, às 11 HORAS, devendo a Secretaria de 

Vara proceder às INTIMAÇÕES de todos os litigantes e seus 

procuradores.

CONSIGNE-SE nas intimações das partes a necessidade de seus 

comparecimentos, a fim de prestarem depoimento pessoal, consignando 

as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.

2.1) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

2.2) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

2.3) Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

também independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas.

 3) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 
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para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

4) No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 

da CNGC/MT.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35067 Nr: 9-09.2009.811.0084

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdIeDCNPPM-F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristian Miguel - 

OAB:53.828/MT, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - OAB:11.877-A/MT, 

Silmara Ruiz Matsura - OAB:9.941-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito proposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados PCG – Brasil Multicarteira em face de Hernani Manoel da 

Silva, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil.Sem custas, pois já foram recolhidas, sem honorários 

diante ausência de triangulação.CERTIFICADO o trânsito em julgado 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais, observando-se, no 

tocante a eventuais custas remanescentes o que dispõe a 

CNGC/MT.Considerando a redação prevista no art. 12, do CPC/2015, esta 

sentença fora proferida de acordo com o disposto no § 2º, inciso VII, por 

se tratar de processo incluso no rol da META 2/2018 do CNJ. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46603 Nr: 269-13.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thatiane de Carvalho Brito - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de demanda executiva em que polo ativo, sem comprovar 

realização de diligências para procura de bens passíveis de constrição 

judicial, reiterou pedido para atuação judicial em seu favor, na busca de 

declarações de imposto de renda via INFOJUD. Respeitando 

entendimentos contrários, tenho que não cabe ao judiciário pesquisar 

frequentemente junto aos órgãos conveniados se a parte devedora 

alterou sua realidade patrimonial, sob pena de acabar contraindo o ônus 

do credor e de perder a imparcialidade. Com tais considerações, INDEFIRO 

o pedido de fls.78/78-v e, considerando que não foram encontrados bens 

passíveis em tentativas judiciais anteriores. REITERO a decisão de fl.75, 

SUSPENDO o processo com base no art. 921, III do CPC, devendo o feito 

aguardar impulso da parte interessada, consistente na apresentação de 

bens passíveis de penhora. Em respeito, ao preceito legal descrito no 

artigo 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente, para no prazo de 10 (dez) 

dias para se manifestar no feito. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36870 Nr: 117-67.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamiro José Oldra, Amelia Vivan Oldra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto Gomes, Neiva Homochinski 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR 

- OAB:14428, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616

 Vistos.

Trata-se se ação de execução de título extrajudicial movida por Altamiro 

José Oldra e Amélia Vivan Oldra contra Luiz Roberto Gomes e Neiva 

Homochinski Gomes.

Às fls. 21/22, foi determinado a citação dos executados para pagar a 

dívida ou oferecer bens à penhora.

O executado ofereceu uma área de terra medindo 750,20 hectares como 

garantia do juízo.

Certidão de citação à fl. 31.

A parte exequente informou aceitar o bem oferecido em garantia, 

pugnando pela avaliação do bem, conforme fl. 33.

O pedido de avaliação foi deferido na decisão de fl. 34.

A Carta Precatória de avaliação do bem retornou às fls. 44/45, constando 

no autor de avaliação do imóvel a quantia de R$ 1.500,000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais).

Os exequentes concordaram com a avaliação do imóvel, verificado na 

petição de fls. 52.

Foi decidido à fl. 63, pela intimação da parte exequente para manifestar-se 

sobre o interesse em adjudicar ou realizar leilão no bem avaliado.

Os executados peticionaram às fls. 70/71, requerendo o translado dos 

comprovantes de pagamentos das custas do preparo deste processo de 

execução para o processo de embargos em apenso.

Às fls. 74/80, os executados requereram a substituição dos bens dados 

em garantia da execução, alegando para tanto excesso de penhora, em 

razão do bem avaliado nos autos ser de valor maior que o da execução, 

ofertando novos bens para a substituição, bem como avaliação dos 

mesmos.

É o relato do necessário.

Decido.

Ante de entrar no mérito da questão sobre o excesso de penhora 

suscitada pela parte executada, entendo necessário a manifestação da 

parte exequente sobre a proposta de substituição do bem dado em 

garantia.

Assim, em razão aos fatos expostos, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para em 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 

74/80, após, certifique-se e façam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37111 Nr: 360-11.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdS, EINdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o executado apresentou proposta de acordo ás fls. 

60/67, e a parte exequente concordou parcialmente ás fls. 80/81, e 

considerando que consta nos autos comprovante de pagamento no valor 

de R$: 2.656,05, julgo extinto o débito no valor pago ás fls. 89/92.

 Assim, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10 (dez) dias 

apresentarem ACORDO devidamente assinado pelas partes no que diz 

respeito ao débito remanescente para a devida homologação.

 Mantenha-se mandando de prisão civil até o cumprimento da 

determinação retro.

 Após, decorrido, tal prazo, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45705 Nr: 420-13.2013.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele de Moura Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A-MT, Edemilson Koji Motoda - OAB:OAB/SP 

231.747, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo ajuizada por 
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Consórcio Nacional Honda LTDA em face de Daniele de Moura Paz, ambos 

qualificados nos autos.

Liminar deferida às fls. 38/40.

O requerido não foi encontrado para citação pessoal, e nem o bem 

descrito na inicial foi localizado para apreensão (fls. 46 e 67).

Devidamente intimada para se manifestar (fls. 73), a parte autora requereu 

a desistência da ação (fl.77).

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, antes mesmo da citação da parte 

requerida, a parte autora apresentou pedido expresso de desistência da 

ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, 

não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido de desistência da ação, conforme inteligência do art. 

485, § 4º, do NCPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora (art. 90, NCPC), as quais já foram devidamente 

recolhidas, sem condenação em honorários.

Em consulta, verifica-se que não há restrição alguma no processo, 

conforme extrato anexo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34493 Nr: 47-55.2008.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sue Ellen Baldaia Sampaio - 

OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito proposto por Banco Finasa S/A em face de Leandro Soares 

de Jesus, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil.Sem custas, pois já foram recolhidas, sem honorários 

diante da ausência de triangulação.CERTIFICADO o trânsito em julgado 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais, observando-se, no 

tocante a eventuais custas remanescentes o que dispõe a 

CNGC/MT.Considerando a redação prevista no art. 12, do CPC/2015, esta 

sentença fora proferida de acordo com o disposto no § 2º, inciso VII, por 

se tratar de processo incluso no rol da META 2/2018 do CNJ. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45237 Nr: 598-93.2012.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Trata-se de 

cumprimento de sentença contra o INSS, para cumprimento de obrigação 

de pagar. Consoante relatado, a parte requente anui com o cálculo 

apresentado pela parte requerida. Pois bem, considerando a 

concordância, HOMOLOGO COMO DEVIDA A QUANTIA APONTADA ÁS 

FLS. 222/226. Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a 

requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa R$ 51,000,71 (cinquenta e um mil reais e setenta e um centavos), 

nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º do CPC, todavia, SUSPENDO sua 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º 

do mesmo Código. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a” do CPC. 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, incisos I e II do 

CPC). OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 

do CNJ (mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais), bem como, os artigos 2º e 3º, I 

e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal. 

EXPEÇA-SE RPV nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ. Transitada 

esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. Ás providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-27.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PAULI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010045-27.2016.8.11.0084 REQUERENTE: MARIA LUCIA PAULI 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispensado o relatório conforme permissivo 

legal da Lei 9.009/95. Passo ao mérito. Empresa requerida OI S/A,alega , 

em síntese, haver contradição no sistema PROJUDI, onde consta a 

empresa OI MÓVEL S/A, porém na peça CONTESTATÓRIA correu 

inteiramente como OI S/A, a cobrança indevida foi realizada pela OI 

S/A,logo não há como se manter um polo passivo que não é o citado na 

ação. Inicialmente, cumpre-nos salientar que em sede de embargos 

declaratórios só é pertinente a discussão acerca da obscuridade, dúvida, 

contradição ou omissão na sentença prolatada, na forma do que 

estabelece o art. 48 da Lei 9099/95, de forma que, ao final, seja 

esclarecida a dúvida, afastada a obscuridade, suprida a omissão ou 

eliminada a contradição existente no julgado, não se permitindo a sua 

reforma, o que só será possível através de recurso próprio previsto no 

art. 42 da referida legislação. Ocorre que, equivocou-se a empresa a 

afirma que há contradição no sistema, que não é o PROJUDI, estes autos 

processam-se pelo sistema PJE e, encontram-se corretamente disposta o 

polo passivo da demanda, constando OI S/A como demandada neste 

processo. Assim, a alegação de contradição quanto ao polo passivo não 

se sustenta, em sendo assim, diante do livre convencimento deste 

magistrado ao examinar a situação fática e probatória dos autos, os 

argumentos lançados no referido petitório não são suficientes para 

caracterizar a apontada contradição na decisão atacada. Por outro lado, 

verifico, de ofício, omissão no dispositivo quanto a menção expressa de 

quem é a pessoa condenada, neste caso, a OI S/A. Assim sendo, 

CONHEÇO os presentes embargos declaratórios, e, no enfrentamento, 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Entretanto, DE OFÍCIO, RETIFICO o dispositivo 

da sentença prolatada, passando a dispô-la da seguinte forma: "Ante o 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, inciso I, do vigente CPC, para: a) Condenar a OI S/A, 

devidamente qualificada nos autos, a restituir à requerente as quantias 

pagas indevidamente após o pedido de cancelamento a título de danos 

materiais no importe total de R$ 223,45 (duzentos e vinte e três reais e 

quarenta e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% 

incidentes desde a citação, art. 398 do CC e súmula 54/STJ, assim como, 

correção monetária desde a data do ajuizamento da ação" Mantenho as 

demais determinações da sentença inalteradas. Intimem-se. Cumpra-se 

Apiacás/MT, 27 de /março de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-61.2014.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:
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IRACI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

8010002-61.2014.8.11.0084. REQUERENTE: IRACI DE SOUZA REQUERIDO: 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT Vistos. 

Processo pertencente a meta 2 do CNJ. Iraci de Souza ajuizou ação 

indenizatória em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT. Em síntese, alegou que a parte promovida realizou aumento 

na fatura de energia que ocasionou dano. Ao final, postulou correção das 

faturas e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 5951281 e arguiu a preliminar de 

incompetência e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial 

e, em destaque, sustentou que não houve ato ilícito praticado. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 5951331 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 8277571. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o 

Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, de acordo com o que dispõe o artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Mesma exegese é extraída da 

jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário à produção da prova pericial para 

apurar se houve ou não má-prestação de serviço, visto que o fato pode 

ser elucidado facilmente por meio de provas documentais. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. DA 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À REQUERIDA. Havendo 

suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem 

direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e 

aferição dos medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. 

Neste sentido: PROCESSUALCIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃONO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTODO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016 Importante esclarecer 

ainda que é plenamente possível a realização de leitura plurimensal para 

as unidades consumidoras localizadas em área rural (art. 85 e 86 da 

Resolução Normativa nº414/2010 da ANEEL), permitindo a leitura do 

consumo a cada de ciclo de três meses, o que justifica naturalmente uma 

oscilação de valores de um mês para o outro. Desta forma, quando 

analisado o consumo anual da parte promovente, nota-se que não há 

cobrança excessiva, razão pela qual se conclui que não existe conduta 

ilícita praticada pela parte promovida. Em análise dos autos, nota-se que a 

concessionária apresentou em sua contestação, comprovaçãoda 

legitimidade da fatura dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014, 

pois juntou faturas do ano de 2013, comprovando que as faturas em 

discussão possuem o respaldo jurídico necessário, visto que é possível 

nitidamente constatar o aumento excessivo nas faturas dos meses do ano 

de 2014. Portanto, diante da regularidade no faturamento no mês de 

janeiro, fevereiro e março de 2014, a conduta da parte promovida não 

enseja conduta ilícita. Dispositivo. Pelo exposto, julgo improcedente os 

pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. APIACÁS, 21 de maio de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010158-88.2010.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUBEMARA DE OLIVEIRA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão – Atos ordinátorios Nos termos do art. 992 

da CNGC/TJMT, considerando a certidão emitida pelo oficial de justiça 

desta localidade informando não ter sido possível proceder à intimação da 

parte promovida (ID 8275530) e os demais atos inerentes, impulsiono os 

presentes autos para que a parte promovente apresente o endereço 

atualizado da referida no prazo de 15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-77.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

LORITA SCHUSSLER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SOL NASCENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Numero do Processo: 

8010171-77.2016.8.11.0084 REQUERENTE: LORITA SCHUSSLER - ME 

REQUERIDO: AUTO POSTO SOL NASCENTE Vistos. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando a necessidade da prova pretendida, para 

posterior prolação do despacho saneador ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso. Transcorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se. Tibério 

de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-34.2017.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA IND E COM DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLA VALADARES NOGUEIRA FRANCO PEREIRA OAB - 

MT18908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000001-34.2017.8.11.0084. REQUERENTE: BRENDA IND E COM DE 

MADEIRAS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. BRENDA IND E COM DE 

MADEIRAS LTDA – ME ajuizou ação de reclamação em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, 

alegou que, entre os meses de maio a julho de 2016 a empresa não 

trabalhou, retornando suas atividades no final de julho do mesmo ano, 

alegando ainda que a promovida não realizava a leitura no medidor de 

energia elétrica da Madeireira, sendo que a média de consumo era 

baseada em contas anteriores, e por isso as faturas referentes aos 

meses de maio de 2016 atingiram o valor de R$ 2.752,77, junho o valor de 

R$ 1.948,31 sendo que o mês de julho o valor foi de R$ 2.661,72. Narra 

ainda que, no mês de agosto de 2016 houve a troca do medidor e que, em 

setembro de 2016, a promovida expediu uma notificação extrajudicial 

alegando que, ao inspecionar a instalação elétrica da Madeireira, foi 

constatada uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao 

correto, razão pela qual, tal notificação veio acompanhada de uma planilha 

de cálculo com um débito de R$ 7.848,68 e que diante o não pagamento, 

houve o corte de energia, e para evitar maiores prejuízos a reclamada 

pagou o valor descriminado na planilha. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e arguiu as preliminares de 

incapacidade de ser parte e incompetência do juizado em razão de 

necessidade de perícia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada aos 

autos e impugnação a contestação apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário à produção da prova pericial para 

apurar se houve ou não má-prestação de serviço, visto que o fato pode 

ser elucidado facilmente por meio de provas documentais. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. INCOMPETÊNCIA 

EM RAZÃO DA PESSOA. Conforme disciplina a Lei 9.099/95, os Juizados 

Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar as demandas 

interpostas também pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 

conforme disposto expressamente no paragrafo 1º, inciso II do artigo 8º, 

com nova redação dada pela Lei 12.126/2009 e pela Lei Complementar nº 

147 de 2014: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: (...) II - 

as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (...) Contudo, para 

comprovar a condição de microempresas e empresas de pequeno porte 

com o fim de ajuizar demandas perante o Juizado Especial Cível, 

necessário se faz a apresentação da sua qualificação tributária 

atualizada, conforme preconiza o enunciado 135 do FONAJE: Enunciado 

135 do FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. A propósito: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVOU A QUALIDADE DE MICRO 

EMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO NÃO PROVIDO - 

SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Lei n. 9.099/95, em seu art. 8º, II, II e IV, 

estabelece que "Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: II - as microempresas, assim definidas pela Lei no 9.841, 

de 5 de outubro de 1999; III - as pessoas jurídicas qualificadas como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 

9.790, de 23 de março de 1999; e IV - as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 

fevereiro de 2001". 2 - Recurso conhecido e não provido. (TRU/TJMT RI 

115/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 21/03/2013) Assim 

sendo, os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e 

julgar demandas interpostas por microempresas e empresas de pequeno 

porte, desde que esta condição esteja devidamente comprovada nos 

autos. Diante do exposto e em exame das provas colacionadas nos autos, 

observa-se que a condição de empresa de pequeno porte da parte 

promovente encontra-se devidamente comprovada por meio do documento 

de ID 6062036. Portanto, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fundamento nos artigos 370 e 

371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 
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das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence à parte promovida, visto que deve ser proporcionando 

ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre, 

respeitando o devido processo legal e o contraditório. Neste sentido é o 

que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 

da ANEEL. No caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, nota-se que 

a concessionária apresentou no ID 9024677, comprovante da legitimidade 

das faturas de maio a julho de 2016, pois juntou laudo técnico de aferição 

com certificação do órgão oficial competente INMETRO, comprovando que 

as faturas em discussão possuem o respaldo jurídico necessário, visto 

que é possível nitidamente constatar o que houve falha no relógio medidor. 

Portanto, diante da regularidade no faturamento nos meses de maio a julho 

de 2016, a conduta da parte promovida não enseja conduta ilícita. Razão 

pela qual, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto julgo improcedente os pedidos da ação 

proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se. Intimem-se. APIACÁS, 21 de maio de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99871 Nr: 1365-65.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Dalprá de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Maria Antonio de 

Almeida Negri - OAB:RO/ 2.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo magistrado, para a 

produção da prova oral no dia 29 de agosto de 2018 (quarta-feira), às 15h 

– NCPC, art. 357, V – e, consequentemente, DETERMINO que, em sendo 

necessário, intime o(a) representante do Ministério Público e da Defensoria 

Pública de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c NCPC, arts. 180, caput, 

183, § 1º e 186, § 1º –, e as partes, através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada, cujas 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51187 Nr: 1046-10.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria Hochscheidt Liesenfeld, Dalva Gatti Longo, 

Denize Volp Domingos, Jorcelina Araujo Ferreira, Clarinda da Silva Pereira, 

Elza da Penha Martins de Oliveira, Tereza Pereira dos Santos, Lucilma 

Ribeiro da Silva, José Bonifacio da Costa, Laurinda Maria de freitas, Roseli 

Martins Ferreira, Roseri Garcia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S/A 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

21/6/2018, ref. 21.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27856 Nr: 1295-92.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Maria Ferreira Antero

Luiza Maria Ferreira Antero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença que julgou os 

embargos/impugnação à execução.Considerando que já houve intimação 

das partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, e nada tendo sido 

impugnado ou requerido pelas partes, REMETO as Requisições de 

Pequeno Valor ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, 

através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 

de 18 de abril de 2012 do TRF1.Aguarde o ofício do COREJ com a 

informação do(s) depósito(s) para expedição de alvará judicial.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27740 Nr: 1179-86.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Siqueira Correia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença que julgou os 

embargos/impugnação à execução.Considerando que já houve intimação 

das partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e, nada tendo sido 

impugnado ou requerido pelas partes, REMETO as Requisições de 

Pequeno Valor ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, 

através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 

de 18 de abril de 2012 do TRF1.Aguarde o ofício do COREJ com a 

informação do(s) depósito(s) para expedição de alvará judicial.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24719 Nr: 753-11.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença que julgou os 

embargos/impugnação à execução.Considerando que já houve intimação 

das partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e, nada tendo sido 

impugnado ou requerido pelas partes, REMETO as Requisições de 

Pequeno Valor ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, 

através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 

de 18 de abril de 2012 do TRF1.Aguarde o ofício do COREJ com a 

informação do(s) depósito(s) para expedição de alvará judicial.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19384 Nr: 396-02.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozéas Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença que julgou os 

embargos/impugnação à execução.Considerando que já houve intimação 

das partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e, nada tendo sido 

impugnado ou requerido pelas partes, REMETO a Requisição de Pequeno 

Valor ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do 

Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de 

abril de 2012 do TRF1.Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) 

depósito(s) para expedição de alvará judicial.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18927 Nr: 2235-96.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rufino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença que julgou os 

embargos/impugnação à execução.Considerando que já houve intimação 

das partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e, nada tendo sido 

impugnado ou requerido pelas partes, REMETO a Requisição de Pequeno 

Valor/ofício requisitório de Precatório ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.Aguarde o ofício do 

COREJ com a informação do(s) depósito(s) para expedição de alvará 

judicial.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18558 Nr: 1878-19.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença que julgou os 

embargos/impugnação à execução.Considerando que já houve intimação 

das partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e, nada tendo sido 

impugnado ou requerido pelas partes, REMETO o ofício requisitório de 

Precatório ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do 

Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de 

abril de 2012 do TRF1.Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) 

depósito(s) para expedição de alvará judicial.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16041 Nr: 1782-38.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelina Alves de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença que julgou os 

embargos/impugnação à execução.Considerando que já houve intimação 

das partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e, nada tendo sido 

impugnado ou requerido pelas partes, REMETO o ofício requisitório de 

Precatório ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do 

Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de 

abril de 2012 do TRF1.Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) 

depósito(s) para expedição de alvará judicial.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 66166 Nr: 173-68.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Souza Pinto Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho juntada nos autos no dia 25/6/2018, ref. 61.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 1531 Nr: 64-50.1999.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio da Veiga Durso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, João Batista Araujo Barbosa - OAB:9847/MT, NAGIB 

KRUGER - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

15/6/2018, juntado aos autos à fl. 571, Fica a parte ciente de que, 

decorrido o prazo, sem que tenha comprovado nos autos o adimplemento 

das custas devidas, serão tomadas as providencias cabíveis, conforme 

disposto nos Provimentos nº. 40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que 

os valores descritos no referido calculo estão sujeitos a Protesto ou 

inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-66.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HIPOLITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO em que há pedido de expedição de alvará 

judicial de levantamento, contudo de acordo com o Provimento do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 68, de 3 de maio de 2018, as 

decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Ainda conforme esse 

normativo, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso. Isso posto, DETERMINO 

a intimação das partes, que certifique o eventual decurso desse prazo e, 

por fim, volte-me concluso para análise do pedido e possível expedição. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 22 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSE RUFINO BAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO em que há pedido de expedição de alvará 

judicial de levantamento, contudo de acordo com o Provimento do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 68, de 3 de maio de 2018, as 

decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Ainda conforme esse 

normativo, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso. Isso posto, DETERMINO 

a intimação das partes, que certifique o eventual decurso desse prazo e, 

por fim, volte-me concluso para análise do pedido e possível expedição. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 22 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-39.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE DE OLIVEIRA CHAGAS (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO em que há pedido de expedição de alvará 

judicial de levantamento, contudo de acordo com o Provimento do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 68, de 3 de maio de 2018, as 

decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Ainda conforme esse 

normativo, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso. Isso posto, DETERMINO 

a intimação das partes, que certifique o eventual decurso desse prazo e, 

por fim, volte-me concluso para análise do pedido e possível expedição. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 22 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000095-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE PAULA OAB - SP229564 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO em que há pedido de expedição de alvará 

judicial de levantamento, contudo de acordo com o Provimento do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 68, de 3 de maio de 2018, as 

decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Ainda conforme esse 

normativo, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso. Isso posto, DETERMINO 

a intimação das partes, que certifique o eventual decurso desse prazo e, 

por fim, volte-me concluso para análise do pedido e possível expedição. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 22 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-56.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO)

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OASIS/SP FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010018-56.2014.8.11.0038 REQUERENTE: ERISLANE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: OASIS/SP FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA e OASIS/SP FOTOS E 

FILMAGENS LTDA - ME, em que intimada a parte credora/exequente para 

indicar bens, requereu nova suspensão para localizar CNPJs outros. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Diversamente dos processos em curso na Vara, cuja ausência de bens 

da parte devedora/executada resulta na suspensão do processo, os em 

processamento nos Juizados Especiais faz com que ocorra a extinção e, 

portanto, não logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, 

providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida 

que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica 

às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso posto, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a devolução do(s) documento(s) 

ao(s) credor(es)/exequente(s), caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do(s) 

devedor(es)/executado(s) no cadastro de inadimplentes/restritivos de 

crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos 

do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive, entregando ao(s) 

credor(es) exequente(s), no caso de requerimento expresso, certidão do 

seu crédito como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção 

do nome do executado no Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, 

DEFIRO eventual pedido de expedição de certidão de teor da decisão no 

sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in 

albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, 

§ 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de junho de 2018 - 15:23:17. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-56.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO)

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OASIS/SP FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010018-56.2014.8.11.0038 REQUERENTE: ERISLANE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: OASIS/SP FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA e OASIS/SP FOTOS E 

FILMAGENS LTDA - ME, em que intimada a parte credora/exequente para 

indicar bens, requereu nova suspensão para localizar CNPJs outros. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Diversamente dos processos em curso na Vara, cuja ausência de bens 

da parte devedora/executada resulta na suspensão do processo, os em 

processamento nos Juizados Especiais faz com que ocorra a extinção e, 

portanto, não logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, 

providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida 

que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica 

às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso posto, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a devolução do(s) documento(s) 

ao(s) credor(es)/exequente(s), caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do(s) 

devedor(es)/executado(s) no cadastro de inadimplentes/restritivos de 

crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos 

do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive, entregando ao(s) 

credor(es) exequente(s), no caso de requerimento expresso, certidão do 

seu crédito como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção 

do nome do executado no Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, 

DEFIRO eventual pedido de expedição de certidão de teor da decisão no 

sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in 

albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, 
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§ 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de junho de 2018 - 15:23:17. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-87.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000039-87.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JAMIL PEREIRA REQUERIDO: 

AMERICEL S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em que a sentença 

de extinção pela contumácia foi proferida em audiência da forma abaixo e 

deve ser cumprida. “Visto e bem examinado. A parte reclamante JAMIL 

PEREIRA deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/95, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa plausível da ausência poderá ser 

isenta do pagamento das despesas processuais/custas. Estando 

presente o advogado representante do polo passivo. O Poder Judiciário 

atual, especialmente a Justiça Estadual que tem ampla competência, não 

pode se dar ao luxo de manter uma estrutura para fazer funcionar/tramitar 

processos que nem mesmo a parte faz valer a importância da 

lide/interesse e deixa de comparecer ao ato e justificar a ausência até o 

início. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/95 preceitua que a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal 

da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não 

incide nas circunstancias em que há regramento específico naquela 

especial. Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - Lei n. 9.099/95, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante JAMIL PEREIRA no pagamento das custas, 

taxas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, art. 55. Desnecessária a intimação da parte reclamante, da 

sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/95, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - Enunciado 

n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em julgado, 

certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, intime-a 

para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do valor para 

inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Encerrada a audiência, saem intimados – CPC, art. 242, § 1º/NCPC, art. 

1.003, §1º. Cumpra. Às providências”. Às providências. Araputanga-MT, 

19 de maio de 2017 - 07:46:58. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-36.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000163-36.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RUTE DE LAET E SOARES 

REQUERIDO: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito 

da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo 

como partes RUTE DE LAET E SOARES e UNIMED VALE DO JAURU 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em que, entre outros, aquela 

requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado à reclamada a 

realização de cirurgia bariátrica com urgência, especificamente 

“GASTOPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA”, a inversão do ônus 

probatório, a citação da parte adversa e a condenação na obrigação de 

fazer, reconhecendo a nulidade de cláusulas contratuais que obstam o 

pedido, e a compensar dano moral/imaterial – R$. 8.160,00 (oito mil cento e 

sessenta reais). Narra que é advogada e professora, tinha plano de 

saúde vinculado à Unimed OAB – Cuiabá-MT e atualmente empresarial da 

FCARP, vinculado à reclamada, cuja portabilidade daquele para este não 

foi aceita, mantendo vínculo contratual de assistência de saúde com a 

reclamada desde abril de2017. Aduz ter sofrido uma queda em 

19/12/2017, quando teve fraturas e foi indicada por seus médicos a 

necessidade de emagrecer, contudo teve negado pela reclamada a 

realização de cirurgia bariátrica com urgência, especificamente 

“GASTOPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA”, descrita na guia de 

solicitação de internação n. 71485136, em 23/05/2018, a qual foi negada 

sob alegação de falta de cobertura contratual. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o endereço das partes, 

os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos 

subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e 

objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei -, a relação 

jurídica entre as partes é regulada pela Lei n. 9.656/1998 e se aplica o 

disposto no Enunciado n. 608 da Súmula do STJ, aprovada em 11/04/2018, 

DJe 17/04/2018, que reforça a aplicação daquela legislação, porque não é 

o caso de entidade de autogestão administrando, mas sim plano de saúde 

comercial. Ademais, por ser hipótese de relação de consumo e, 

igualmente, presentes os requisitos caracterizadores da legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora, segundo as regras 

ordinárias de experiências, para trazer provas outras e, ainda, 

verossimilhança de suas alegações apresentadas. Essa tem fundamento 

na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as 

partes no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar 

os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 
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direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – está configurada pelo fato da reclamante ter 

feito a juntada a diversos documentos médicos e existirem precedentes 

diversos no sentido de ser abusiva cláusula contratual que limita esse 

tratamento pleiteado na hipótese de indicação. Nesses termos: “RECURSO 

ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO DE 

OBESIDADE MÓRBIDA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. NECESSIDADE PARA 

A PRESERVAÇÃO DA VIDA DA PACIENTE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA 

DA COBERTURA SECURITÁRIA. INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

ADESÃO. 1. A gastroplastia, indicada para o tratamento da obesidade 

mórbida, bem como de outras doenças dela derivadas, constitui cirurgia 

essencial à preservação da vida e da saúde do paciente segurado, não 

se confundindo com simples tratamento para emagrecimento. 2. 

Abusividade da negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da 

intervenção cirúrgica necessária à garantia da própria sobrevivência do 

segurado. 3. Interpretação das cláusulas dos contratos de adesão da 

forma mais favorável ao consumidor . 4. Inteligência do enunciado 

normativo do art. 47 do CDC. 5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do 

tema. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (STJ. REsp 1249701/SC, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

04/12/2012, DJe 10/12/2012) Contudo AUSENTE o periculum in mora, uma 

vez que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em 

aguardar a cientificação da parte adversa e a realização da audiência de 

conciliação futura, quem poderá justificar eventual negativa ou atender 

administrativamente o pedido, inclusive como forma de afastar ou minorar 

eventual compensação por dano imaterial. Não localizei expressamente os 

fundamentos da negativa pela parte adversa, mas apenas da informação 

de que NEGADA, insuficiente para a análise segura do pedido in initio litis e 

inaudita altera parte - Id. Num. 13809894. Os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência liminar NÃO subsistem pela 

falta de demonstração dos resultados negativos que podem advir da não 

concessão, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa, a 

oitiva dessa, realização da audiência de conciliação e, caso não 

solucionado diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição 

exauriente. Ademais, presente o perigo de irreversibilidade da medida - 

CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, art. 300, § 3º -, uma vez que após 

realizado o procedimento não mais possível que seja “desfeita”, inexistindo 

risco mais grave a ser afastado. Com essas razões e porque ausentes os 

requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. Caso ainda 

não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) 

requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 

e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação 

e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O 

prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às 

providências. Araputanga-MT, 23 de junho de 2018 - 08:23:33. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 
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suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 23 de junho de 2018 - 08:39:11. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 
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expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 23 de junho de 2018 - 08:39:11. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010353-80.2011.8.11.0038 EXEQUENTE: ROSELI LINHARES 

EXECUTADO: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ROSELI LINHARES e M M 

TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, 

em que intimada a parte credora/exequente para indicar bens, deixou o 

prazo transcorrer in albis. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Não logrando êxito em indicar bens passíveis de 

penhora, providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção 

é medida que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, 

se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 

do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso 

posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a devolução do(s) 

documento(s) ao(s) credor(es)/exequente(s), caso algum original tenha 

sido apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do(s) 

devedor(es)/executado(s) no cadastro de inadimplentes/restritivos de 

crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos 

do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive, entregando ao(s) 

credor(es) exequente(s), no caso de requerimento expresso, certidão do 

seu crédito como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção 

do nome do executado no Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, 

DEFIRO eventual pedido de expedição de certidão de teor da decisão no 

sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in 

albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, 

§ 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 23 de junho de 2018 - 08:59:26. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA JUSTINA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 25 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA ALVARES DE 

OLIVEIRA - MT20479/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 

Hora: 16:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000308-29.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 2.156,44; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-97.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 25 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - MT0008486A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/08/2018 

Hora: 16h15, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000394-97.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 15.325,86; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: EDMAR PEREIRA DE ASSUNCAO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 25 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARINA SANTANA DE 

OLIVEIRA - MT9879/O-O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 

Hora: 17h15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000395-82.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 17.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 25 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARINA SANTANA DE 

OLIVEIRA - MT9879/O-O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/09/2018 

Hora: 16:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000397-52.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

REQUERENTE: AILTON ABREU DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-66.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HIPOLITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO em que há pedido de expedição de alvará 

judicial de levantamento, contudo de acordo com o Provimento do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 68, de 3 de maio de 2018, as 

decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Ainda conforme esse 

normativo, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso. Isso posto, DETERMINO 

a intimação das partes, que certifique o eventual decurso desse prazo e, 

por fim, volte-me concluso para análise do pedido e possível expedição. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 22 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-36.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000163-36.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: RUTE DE LAET E SOARES REQUERIDO: UNIMED 

VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - Endereço: Rua 

Germano Greve, nº 734, Centro, Mirassol D'Oeste/MT, CEP 78280-000. A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, PARTE REQUERIDA, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/10/2018 Hora: 17h00 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 25 de junho de 2018 Atenciosamente, MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-97.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000394-97.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 15.325,86; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TRANSPORTE DE PESSOAS, DIREITO DO 

CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: EDMAR 

PEREIRA DE ASSUNCAO REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, PARTE REQUERIDA, por todo o 

conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/08/2018 Hora: 16h15 (MT) no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. ARAPUTANGA - MT, 25 de junho 

de 2018 Atenciosamente, MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ 

DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000395-82.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 17.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: ALCIONE 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 17h15 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 25 de junho de 2018 Atenciosamente, MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000397-52.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS 

ECONÔMICOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: AILTON ABREU DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, 

REQUERIDA, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/09/2018 Hora: 16:15 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 25 de junho de 2018 Atenciosamente, MARIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA ESTEFFNY DE PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 
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suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 23 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERNANDES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 
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que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 23 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 
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PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 23 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63521 Nr: 4393-14.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Cuiabá - 10ª Vara Criminal, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Davanso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DEVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12574/MS, MUNIR MARTINS SALOMÃO - 

OAB:20383/MT

 Intimo os procuradores constituídos da parte ré para a Audiência que se 

realizará no dia 26 (vinte e seis) de junho de 2018 às 14h20min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66411 Nr: 758-88.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, JDC - Ponta Porã 2º Vara 

Criminal - MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thierry Luca dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mendonça Paulino - 

OAB:10712

 Intimo o advogado do requerido o Dr. Thiago Mendonça Paulino OAB/MS 

10712, da decisão abaixo:

tos.

I - RECEBO a presente missiva, por verificar que a mesma está 

devidamente instruída, conforme determina o art. 354 do Código de 

Processo Penal.

II - DESIGNO a data de 26 (VINTE E SEIS) DE JUNHO DE 2018, ÀS 

15H50MIN para a realização do interrogatório do denunciado Thierry Luca 

dos Anjos.

3. Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) Requisite-se/Intime-se o denunciado Thierry Luca dos Anjos, para que 

seja interrogado na solenidade processual designada.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Ciência ao Ministério Público.

d) Intime-se, via DJE, o patrono constituído pelo acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67319 Nr: 1234-29.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Sapezal/MT - Vara Única, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Elisio de Paula Neto - 

OAB:13071/MT

 Intimo o procurador constituído da parte ré para a Audiência que se 

realizará no dia 26 (vinte e seis) de junho de 2018 às 16h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53398 Nr: 1490-40.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELESTE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar o autor, na pessoa de seu 

causídico constituído, acerca do Recurso de Apelação aviado pela 

autarquia demandada, podendo, caso queira, ofertar contrarrazões no 

prazo legal.

Saliente que às fls. 90 há manifestação da douta procuradoria informando 

desistir do recurso caso haja concordância do autor quanto a aplicação 

da TR no que concerne à correção monetária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54719 Nr: 2468-17.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sireno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - Centrais Elétrica Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennifer Santana Rocha - 

OAB:23.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Diante da certidão de transito em julgado retro, intimo a parte autora por 

meio do seu patrono legalmente constituído para querendo, dizer e 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56343 Nr: 47-20.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante Impugnação apresentada pela Autarquia Demandada às fls. 92/94, 

INTIMA-SE o autor, na pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, 

querendo, no prazo legal manifestar e/ou requerer o que enteder de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54010 Nr: 1935-58.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao” item 3, b” da decisão de “Ref: 04”, Intimo o autor, por 
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intermédio de seu patrono, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, manifestar nos autos , requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59411 Nr: 2031-39.2017.811.0026

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLENE APARECIDA REIS, Cpf: 

57015457172, Rg: 8892334, Filiação: Maria Aparecida Reis e José Tiago 

Reis, data de nascimento: 05/03/1972, brasileiro(a), natural de 

Iguatemi-MS, convivente, auxiliar de inspeção federal, Telefone 99109750 

e atualmente em local incerto e não sabido MARIA APARECIDA REIS, Cpf: 

02747236110, Rg: 850791, Filiação: Antonia Rosa Maciel e Geraldo 

Pinheiro, data de nascimento: 22/12/1953, natural de Arenápolis-MT, 

viuvo(a), trabalhadora rural. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: 2ª PUBLICAÇÃO DE DECISÃO QUE INTERDITOU MARIA 

APARECIDA REIS, nomeando como seu curador definitivo MARLENE 

APARECIDA REIS, sentença esta abaixo transcrita.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de interdição, onde MARLENE 

APARECIDA REIS pede a interdição de sua mãe MARIA APARECIDA REIS 

requerendo a sua nomeação como curadora, pois a interditanda não 

possui capacidade para a prática dos atos da vida civil decorrente de 

deficiência mental

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de pedido de interdição, onde 

MARLENE APARECIDA REIS pede a interdição de sua mãe MARIA 

APARECIDA REIS requerendo a sua nomeação como curadora, pois a 

interditanda não possui capacidade para a prática dos atos da vida civil 

decorrente de deficiência mental. Foi concedida a curatela provisória (fls. 

22/23) eis que consta nos autos laudo médico atestando que a requerida 

foi diagnosticada com a CID 163.9, necessitando de cuidados para 

gerência dos atos da vida civil. Neste ato, nomeou-se Helton George 

Ramos como curador especial para que, nos termos do art. 752, §2 CPC, 

represente judicialmente os interesses do requerido, ora interditando. 

Oportunidade na qual apresentou contestação por negativa geral. 

Alegações finais apresentadas em audiência, a parte autora reiterou os 

termos da inicial. Instado a se manifestar, opinou o Ministério Público 

Estadual pela procedência do pedido. É o relato do essencial. Fundamento 

e Decido. 2. Trata-se de pedido de interdição formulado pelo requerente, 

uma vez que o requerido não possui condições de gerenciar e reger seus 

atos e bens, ou seja, sua vida civil. A lide comporta julgamento antecipado, 

porque a questão de mérito, apesar de fato e de direito, não necessita de 

produção de prova em audiência, já que nos autos constam provas 

necessárias para o equacionamento do litígio. Dita o Código Civil em seu 

artigo 1767 que: Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil; II - aqueles que, por outra causa 

duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III - os deficientes 

mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV - os excepcionais 

sem completo desenvolvimento mental; V - os pródigos. Ademais, a 

audiência de interrogatório e laudo pericial, são provas por demais 

bastantes de que o demandado não é capaz de discernir para praticar 

quaisquer atos da vida civil. Deste modo o pedido se encontra de acordo 

com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 1.177 

do Código de Processo Civil, devendo ser deferido. 3. Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil decreto 

a interdição de MARIA APARECIDA REIS, nomeando como seu curador 

definitivo MARLENE APARECIDA REIS, devendo ele assinar termo de 

curatela assim que registrada a sentença, incumbindo-lhe de assistir o 

interditado em todos os atos de sua vida civil. Inscreva-se a sentença no 

Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado e da curadora, a causa da interdição, além dos limites da 

curatela, nos moldes do artigo 1.184 do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o competente Alvará de Curatela. Sem custas, ante a 

gratuidade da justiça concedida às fl. 22/23. Arbitro em favor do curador 

especial nomeado nos autos, Dr. Helton George Ramos nos termos do art. 

22, § 1º da Lei n. 8.906/94, os quais fixo em 1 URH, perfazendo o total de 

R$ 880,05 em virtude de sua atuação no processo, em consonância com a 

Resolução n. 96/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional de Mato Grosso. Saem os presentes intimados. As partes 

renunciam ao prazo recursal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. 

Dou esta por publicada com a inserção no Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emanuel Daniallen do 

Amaral Gomes, digitei.

Arenápolis, 25 de junho de 2018

Marina Carlos França Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59411 Nr: 2031-39.2017.811.0026

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o curador especial nomeado nos autos, Dr. Helton George Ramos 

para retirar certidão de honorários, no prazo legal, nos termos do art. 22, § 

1º da Lei n. 8.906/94.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33503 Nr: 15-38.2008.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Intimo da parte requerente, para que recolha o valor da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça no site www.tjmt.jus.br, para cumprimento do Mandado 

de Citação expedido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54636 Nr: 1219-10.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMENECK MINERADORA LTDA, OSMAR 

DEMENECK JUNIOR, FABIANY CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK, 

BEN HUR DEMENECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARIPUANÃ

VARA ÚNICA

Processo nº. 54636

Vistos,

Intimem-se as partes para especificarem, no prazo legal de 10 (dez) dias, 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência, bem 

como necessidade, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

Aripuanã, 06 de Fevereiro de 2017.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37011 Nr: 1754-12.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE ARIPUANÃ/MT - SISPUMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO 

FOGLIATTO - OAB:5389MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 Vistos etc.

Trata-se de Procedimento Ordinário proposto pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Aripuanã/MT – Sispuma em face de 

Município de Aripuanã.

Devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

quedou-se inerte (fls.200).

 O feito encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas remanescentes e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % do valor da causa.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76161 Nr: 2221-73.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificamos que em cumprimento ao r mandado diligenciamos no 

endereço mencionado e outros, e ali estando, efetuamos a apreensão do 

bem conforme descrito no Auto em anexo. Certificamos que não foi 

possível proceder à apreensão do bem: Trator Agrícola, Marca/Modelo 

New Holland/TS6, e implementos, tendo em vista este não haver sido 

localizado. Certificamos por fim que não foi possível proceder à CITAÇÃO 

da parte requerida, em virtude de este se encontrar atualmente residindo 

na Avenida dos Trabalhadores, próximo ao Ginásio de Esportes, terceira 

casa lado esquerdo descendo, cidade de Castanheiras MT. Margeamos as 

diligencias complementares efetuadas para a realização da busca e 

apreensão dos bens, no valor de R$ 1.898,60 (um mil oitocentos e noventa 

e oito reais e sessenta centavos). O referido é verdade e damos fé. Nesta 

data. 20 de junho de 2018.

Zilda Peixoto Teles

João Paulo Santos de Oliveira

Oficiais de Justiça/Avaliadores

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 54636 Nr: 1219-10.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMENECK MINERADORA LTDA, OSMAR 

DEMENECK JUNIOR, FABIANY CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK, 

BEN HUR DEMENECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Certifico e dou fé, em cumprimento à determinação de fls. 86, que as 

partes não foram intimadas acerca do despacho de fls.80, tendo em vista 

a não publicação no Diário da Justiça Eletrônico, motivo pelo qual, 

impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para, 

apresentar as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

pertinência, bem como necessidade, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55252 Nr: 1770-87.2014.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, decretando o 

divórcio do casal, nos termos do art. 226, § 6º da Constituição Federal, 

1.580 do Código Civil e 40 da lei 6.515/77, declarando cessados os 

deveres de coabitação, fidelidade recíproca e regime matrimonial de bens 

e em consequência extingo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas, haja vista 

ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 15).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 49-42.2010.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTHYA CAIÇARA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

PIC-PASCHOALOTTO INTERACTION CENTER BRASIL GESTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA JULIA PLATERO - 

OAB:190.208/SP, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:6.171/MS, 

ROBERTO ABRAMIDES GONÇALVES SILVA - OAB:119.367

 Intimo a parte requerente, para que no prazo legal, apresente as 

contrarrazões recurssais.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

Comarca de Brasnorte
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 58894 Nr: 179-83.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Rocha Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE GUEDIM GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a Juntada de AR acostada a ref. 22, e visando o devido 

impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se manifestar no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22752 Nr: 464-23.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene Magalhaes de Oliveira 

Rodrigues - OAB:11746/mt, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Certifico que, os autos aguardam o prazo de 30 de suspensão conforme 

requerido pela parte autora fl. 250/251. Assim matenho os autos 

aguardando decurso de prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50821 Nr: 354-19.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DO MATO GROSSEO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Celso Alves Pinto - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais 

pendentes nos autos (fl.225), conforme decisão das flh 222, sob pena de 

PROTESTO ou envio para DIVIDA ATIVA, no valor atualizado de R$ 533,40 

(Quinhentos e trinta e tres reais e quarenta e quatro centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50561 Nr: 94-39.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MÁXIMO ALENCAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS ALVES FERRO - 

OAB:11838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Egisane Alves de Oliveira 

Piotrowski - OAB:MT/ 8307-B, Silvio César dos Santos - OAB:B-7806

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento das custas processuais 

pendentes nos autos (fl.142), sob pena de PROTESTO ou envio para 

DIVIDA ATIVA, no valor R$ 545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52449 Nr: 864-95.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos, com as baixas e as cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 958 Nr: 157-45.2004.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S/A PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, FRANCISCO ERNESTO RUPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO TORRES ALVES 

JUNIOR - OAB:5979/MT, Wilson Dalto - OAB:MT 1.682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BARBARA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 36958866000157 e atualmente em local incerto e 

não sabido FRANCISCO ERNESTO RUPP, Cpf: 39500330920, Rg: 

3.271.785-3, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Cuida-se de execução de titulo extrajudicial entre as 

partes acima nominadas.O presente feito foi arquivado sem baixa na 

distribuição na data de 23/03/2006, consoante se vê às fls. 122. Com a 

realização de correição ordinária os autos foram desarquivados e 

determinou-se a intimação do exequente para manifestar-se em termos de 

prosseguimento do feito (fls. 124), o qual manteve-se inerte por mais de 

02 (dois) anos.Eis a síntese do necessário. Fundamento. 

Decido.Considerando que o feito ficou sem movimentação no arquivo, 

sobrestado, sem qualquer manifestação da parte exequente, por mais de 

05 (cinco) anos, RECONHEÇOA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA dos créditos não pagos em decorrência desta demanda.Ante 

o exposto,JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 269, IV do Código de Processo Civil.Transitada em julgado 

esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

legais.Condeno o exequente no pagamento das custas processuais. Sem 

honorários.PRIC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 21 de junho de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20331 Nr: 1031-25.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento das custas processuais 

pendentes nos autos (fl.41, sob pena d PROTESTO ou envio para DIVIDA 

ATIVA, no valor R$ 671,40 (Seiscentos e setenta e um reais e quarenta 

centavos).

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35896 Nr: 110-21.2016.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RENATO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO para os devidos fins, que não aportou nesta secretaria 

comprovante de pagamento da divida em execução, ante a citação do 

requerido de fls. 18/20, deste modo encaminho os autos para cumprimento 

dos demais atos deprecados.

 Eis o que cabia certificar.

 Campinápolis -MT, 21 de junho de 2018.

Wanessa dos Passos Farias

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37223 Nr: 764-08.2016.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL APARECIDO MILTON BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍSA COMAR - OAB:48308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO para os devidos fins, que considerando o peticionado à fl.41, 

encaminho novamente o mandado de citação para cumprimento do ato 

deprecado, como solicitado pela parte exequente, sendo que desde já 

intimo a parte para efetuar o pagamento da diligência para cumprimento do 

ato, inclusive informando que os valores devem ser recolhidos por meio de 

Guia de Depósito, vinculadas ao Sistema de Controle de Pagamento de 

Diligencias, o (CPD), disponibilizadas junto ao 'site' do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia 

de Diligência, sendo que a região a ser cumprida o ato é na zona rural, no 

Distrito de São José do Couto.”

Wanessa dos Passos Farias

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32041 Nr: 1790-46.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GOMES CAIXETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32552 Nr: 279-76.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA LUCIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32189 Nr: 1930-80.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNICE ALVES DE LIMA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32081 Nr: 1825-06.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32056 Nr: 1802-60.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 432-90.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA REJANE CAYRES 

TEIXEIRA - OAB:3.414-A TO

 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DO 

ACUSADOConforme requerimento do advogado às fls. 529, DETERMINO a 

expedição de carta precatória com a finalidade de interrogar o acusado à 

comarca de Araguatins-TO, devendo ser observado o teor da Súmula 273 

do STJ.DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DA 

VÍTIMADESIGNO audiência para ouvir a vítima VALTENIS CARDOSO DE 

SOUZA, residente/domiciliado em Campinápolis/MT, endereço informado às 

fls. 456-v, para o dia 23 de julho de 2018, às 14h30min (MT). Determino a 

intimação o réu, seu advogado constituído e do Ministério Público.Intime-se 

a vítima Valtenis Cardoso de Souza para comparecer à 
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audiência.Notifique-se o Ministério Público.Campinápolis – MT, 24 de abril 

de 2018.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 21/2018/DF - Fixar o início da Correição nas serventias 

extrajudiciais desta Comarca, as quais compreendem os Cartórios de 1º 

Ofício-Registro de Imóveis de Cláudia, do 2º Ofício-Registro Civil de 

Cláudia, Cartório de Registro de União do Sul-MT, Delegacia de Polícia Civil 

de Cláudia e Delegacia de Policia Civil de União do Sul, para o período de 

18/07/2018 a 10/08/2018, a partir das 08:00 horas, conforme segue, sem 

prejuízo do normal funcionamento da Diretoria.

* A Portaria nº 21/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82885 Nr: 229-77.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN HENNING DE TEIXERA 

- OAB:15316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Vistos. 1. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento. 2. Declaro encerrada a instrução processual. 3. Saem 

as partes intimadas para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se o prazo para a parte autora na 

data de amanhã (15.03.2018), e após para a parte Requerida. 4. Após, 

conclusos para sentença. 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83060 Nr: 386-50.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRITUS ACADEMIA DE GINASTICA E 

MUSCULAÇÃO LTDA ME, CARLOS FERNANDO PUPP, POLIANA GABRIELE 

PALHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o (a) advogado (a) da parte autora 

para que em 10 (dez) dias, indique (m) bem (ns) passíveis de penhora da 

(s) parte (s)executada (s), sob pena de extinção e arquivamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82581 Nr: 1774-22.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO HERSSON MATOS RODRIGUES, 

ANDERSON MENDES DA SILVA, MARCOS MACHADO, JOSÉ CALACA DE 

MATOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB:19187/B

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de proceder o interrogatório do denunciado José Calaca de 

Matos Junior à Comarca de Marcelândia/MT, via malote digital, devendo 

os(as) advogado dos(as) partes acompanhar o andamento da missiva 

naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82581 Nr: 1774-22.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO HERSSON MATOS RODRIGUES, 

ANDERSON MENDES DA SILVA, MARCOS MACHADO, JOSÉ CALACA DE 

MATOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB:19187/B

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de proceder a inquirição das testemunhas-autor Gilson André 

Cardoso de Alcântara e Ugo Angelo Reck de Mendonça à Comarca de 

Sinop/MT, via malote digital, devendo os(as) advogado dos(as) partes 

acompanhar o andamento da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83056 Nr: 383-95.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. C. P. MADEIRAS LTDA - ME, ANDRÉ TITTON, 

MALCHIOR TITTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada da parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno da carta 

precatória de citação negativa (fl.49).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102049 Nr: 928-29.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PONTES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Leme Antônio - 

OAB:12.613 -B

 Vistos. 1. Tendo em vista que tanto o parquet como a testemunha 

encontram-se de atestado médico, redesigno a presente solenidade para 

o dia 01 de agosto de 2018, às 13:30 horas. Intimem-se e requisite-se. 

Oficie-se o Juízo Deprecante sobre a presente decisão. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100776 Nr: 276-12.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ZANCAN - 

OAB:21953/O

 Vistos. 1. Considerando o ofício nº 178/2018/PJC/MPMT em anexo, 

redesigno a solenidade para o dia 16 de agosto de 2018, às 16:10 horas. 

2. Sai o denunciado intimado, assim como seu advogado. 3. Ciência ao 

Ministério Público. 4. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82581 Nr: 1774-22.2013.811.0101
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO HERSSON MATOS RODRIGUES, 

ANDERSON MENDES DA SILVA, MARCOS MACHADO, JOSÉ CALACA DE 

MATOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB:19187/B

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de proceder a inquirição da testemunha-autor Jackson 

Fernandes da Silva à Comarca de Cáceres/MT, via malote digital, devendo 

os(as) advogado dos(as) partes acompanhar o andamento da missiva 

naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83067 Nr: 393-42.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCY BARBOSA DA SILVA BOTELHO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista ao Exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o decurso de 

prazo do executado para opor embargos, assim como apresentar planilha 

com atualização do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46031 Nr: 60-71.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Dalmaso Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, ELIETTI CARDENA MARTINS - OAB:6995-B/MT, GÉRSON 

LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:12222/MT, MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A, 

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da parte autora, para providenciar o 

recolhimento de taxa para expedição de certidão de crédito, devendo a 

parte gerar no site: tjmt.jus.br/emissão de guias online/Guia de Certidão de 

processo em tramitação sem busca e, após o recolhimento, enviar a este 

Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82581 Nr: 1774-22.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO HERSSON MATOS RODRIGUES, 

ANDERSON MENDES DA SILVA, MARCOS MACHADO, JOSÉ CALACA DE 

MATOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB:19187/B

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de proceder o interrogatório do denunciado Anderson Mendes 

da Silva, à Comarca de Tapurah/MT, via malote digital, devendo os(as) 

advogado dos(as) partes acompanhar o andamento da missiva naquele 

juízo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102939 Nr: 1358-78.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ FERREIRA, Cpf: 53124430182, Rg: 

1068209-0, Filiação: Maria Rosa Ferreira e Francisco Ferreira, data de 

nascimento: 14/12/1969, brasileiro(a), natural de Formosa D'oeste-PR, 

convivente, chapeador, Telefone 3546-1035. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação Penal promovida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LUIZ FERREIRA, 

vulgo “LUIZ DA CHAPEAÇÃO”, denunciado pelo artigo 155, § 4°, inciso IV, 

na forma do artigo 71 (1°fato) e do artigo 288, “caput” (2° fato), todos do 

Código Penal, e do artigo 50, da Lei n° 9.605/98 (3° fato).

Despacho: Ação Penal Vistos.1. Cumpra-se a decisão retro, citando o réu 

LUIZ FERREIRA por edital.2. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem 

conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 21 de junho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52783 Nr: 764-45.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SCHWEIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSMAR SCHWEIG, Cpf: 25454609072, 

brasileiro(a), divorciado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para o fim de: a) DETERMINAR a abstenção em danificar, de 

qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem 

aprovação prévia do órgão ambiental competente na área objeto desta 

lide; b) DETERMINAR que a parte Requerida promova a regularização da 

área de reserva legal no imóvel acima mencionado, realizando-se o PRADE 

(Plano de Recuperação de Área Degradada), no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de 

cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85, 

confirmando a tutela antecipada concedida às fls. 22/23; c) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento de R$ 7.632,00 (sete mil, seiscentos e trinta e 

dois reais) em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Cláudia, a 

título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a 

presente data, segundo índice do INPC/IBGE. Sem condenação em 

honorários advocatícios, por força do artigo 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, 
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da Constituição Federal.P.R.I.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo.Cláudia, 18 de junho de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosana Ap. Berto 

Cavalcante da Silva, digitei.

Cláudia, 21 de junho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85396 Nr: 321-21.2015.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nantes e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:MT/7.330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:MT/7.280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:MT/6.013

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

cobrada no presente feito, a título de cumprimento de sentença, sob pena 

de não o fazendo, incidir multa no montante da condenação no percentual 

de 10% (dez por cento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88444 Nr: 1729-47.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IANDRIA TAVARES DE PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 7. Para prova testemunhal designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 14:00 horas.Intime-se a 

parte autora para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).7.1 As partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO.(...) disso, determino o restabelecimento do benefício n. 

31/620.458.693-2, com prazo de 120 (cento e vinte) dias.Oficie-se a 

autarquia para dar cumprimento à presente decisão no prazo de 05 

(cinco) dias. 9. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96742 Nr: 1648-30.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 7. Para prova testemunhal designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 15:00 horas.Intime-se a 

parte autora para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).7.1 As partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO.(...) .Oficie-se a autarquia para dar cumprimento à presente 

decisão no prazo de 05 (cinco) dias. 9. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83684 Nr: 863-73.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO VIEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NARDI - 

OAB:24204/O, RUSSIAN DOS SANTOS - OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Autos n. 863-73.2014.811.0101 (Id. 83684)

Cumprimento de sentença

Exequente: JOSÉ ROBERTO VIEIRA NEVES

Executado: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.

À fls. 71/72, a parte Executada informou aos autos que realizou deposito 

judicial do valor de R$ 5.653,83 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e três 

reais e oitenta e três centavos), a título de cumprimento de sentença, 

requerendo, por fim, a extinção do processo ante o cumprimento integral 

da obrigação.

 A parte Autora concordou com o valor e requereu o seu levantamento a 

ser transferido na conta do causídico ou da parte autora, posteriormente o 

arquivamento do feito (fls. 68).

À fl. 73, o advogado que trabalhou no presente feito representando a 

parte autora, pleiteou que os honorários sucumbenciais sejam transferidos 

em seu favor.

 É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Considerando o disposto no art. 771 do Novo Código de Processo Civil, 

ante a concordância pela parte Exequente do valor de R$ 5.653,83 (cinco 

mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) pelo 

Executado, nos termos do artigo 526, §3º do NCPC, julgo cumprida a 

sentença com relação a esta demandada, e consequentemente determino 

a extinção do feito.

 Expeça-se Alvará, em nome do Exequente para o levantamento da 

quantia depositada na conta judicial, no montante de R$ 4.916,37 (quatro 

mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), e em nome do 

advogado Dr. Russian dos Santos, o montante de R$ 737,46 (setecentos e 

trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) referente aos honorários 

sucumbenciais, uma vez que representou o exequente até o final do 

processo.

Esclareço que o alvará não será levantado em nome do advogado Dr. 

Alexandre Nardi, conforme solicitado à fl. 68, pois não apresentou 

procuração para tanto.

 Após, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Cláudia, 14 de junho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54222 Nr: 801-38.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e por 

consequência DECLARO EXTINTO o processo. Isenção de custas 

processuais, por força do artigo 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Ciência ao Ministério Público. P.R.I.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 22 de junho de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100615 Nr: 202-55.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT, ALTAMIR KURTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M V RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA ME, 

MARIA VERÔNICA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 202-55.2018 (Id. 100615) Ação civil pública de ressarcimento ao 

erário Vistos. 1. (...) Assim presentes os requisitos necessários, DEFIRO, 

desde já, a produção antecipada de prova, razão porque nomeio perito o 

Sr. Carlos Fernando Ferraciolli, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o nº 

1204071470, para proceder a perícia na obra realizada na rodoviária 

intermunicipal de Cláudia, respondendo os quesitos a serem apresentados 

pelo requerente. 2. Intime-se o Perito nomeado, via e-mail, para apresentar 

proposta de honorários, bem como indicar dia, hora e local para o início da 

perícia, no objetivo de atender o disposto no artigo 474 do CPC, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Os honorários periciais serão pagos pela parte autora, 

nos termos do art. 95, do CPC. Havendo escusa (CPC, art. 467), voltem-me 

os autos conclusos para nomeação de novo perito. 2.2 Com a 

manifestação do perito, intime-se a parte autora para informar se 

concorda com os honorários propostos e apresentar os quesitos a serem 

respondidos, no prazo de 05 (cinco) dias. 2.3 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84179 Nr: 1214-46.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU RODRIGUES, EDITE TEREZINHA 

GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção, tendo em vista o resultado negativo do 

renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100507 Nr: 130-68.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS, JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Ante o exposto, e em concordância ao parecer ministerial, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para conceder a guarda provisória a 

GIOVANI ACQUILINO DALAMARIA MARINA do menor IVAN GABRIEL 

FOPPA DALAMARIA DOS SANTOS. Expeça-se termo de guarda 

provisória.4. Considerando a ponderação feita pela equipe ao realizar 

estudo psicossocial, determino que o menor Ivan realize atendimento 

psicológico, a ser executado pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Cláudia, no prazo de 10 (dez) dias, mediante comprovação nos 

autos. Oficie-se à Secretaria Municipal de Assistência Social de Cláudia 

para providenciar a execução da presente medida.5. Intime-se a parte 

autora para querendo apresentar impugnação à contestação apresentada 

(Ref. 22), no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Com a manifestação, vistas ao 

Ministério Público.7. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88658 Nr: 14-33.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES, JOSE 

MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:, RODRIGO DA COSTA MARQUES - OAB:, Silvia Ryba de 

Oliveira - OAB:16134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de REITERAR a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça, requerendo o que de direito, sob pena de 

devolução da presente deprecata sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85287 Nr: 261-48.2015.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionizio Hildebert Schreiner, MERCEDES SCHREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CONSOLINO CENCI, DELIRES 

BERNADETE CAMPANHARO CENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar se o acordo foi cumprido ou requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98505 Nr: 1001409-95.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA BEDIN LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:MT 22410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de REITERAR a intimação da parte requerida 

acerca da proposta de honorários periciais, no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), apresentada pela perita nomeada, nos termos da 

decisão retro a seguir transcrita: "6. Em seguida, deverá o perito 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestando-se as partes sobre o valor, sendo que o pagamento deverá 

ser feito pela parte Ré, sob pena de preclusão, pois a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, devendo o valor ser depositado em conta 

judicial no prazo de 05 (cinco) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97129 Nr: 1848-37.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIDES RODRIGUES PAINA , IRACI PAULINA 

DA SILVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 
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GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97119 Nr: 1845-82.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PEDRINHO MEOTTI, ÁLIDA 

POMPERMAYER MEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54544 Nr: 4-28.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPALMA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MAYER LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635-N/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, para 

retirar o Edital de Citação o qual encontra-se expedido, para fins de 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 285-81.2012.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ TITTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00, correspondente ao zoneamento 

"Centro", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95440 Nr: 985-81.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Pauli Gonçalves - 

OAB:14286/MT

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 14:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) 

advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta 

precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 5. (...) Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95058 Nr: 825-56.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de setembro de 2018, às 17:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) 

advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta 

precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 5. (...) Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94927 Nr: 755-39.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727/0, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - 

OAB:19958/O

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de setembro de 2018, às 16:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) 

advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta 

precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 5. (...). Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96870 Nr: 1711-55.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO PEGORARO - OAB:6904

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 16:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) 

advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta 

precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 5. (...) . Diligências 
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necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49925 Nr: 881-07.2008.811.0101

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYSSON LINCOLN CONTATO GARCIA, 

GISELE GLATZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN 

- OAB:4.367/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Vistos.

1. Cumpra-se o disposto na decisão de fls. 660/661.

2. Para o interrogatório dos acusados, designo o dia 28 de agosto de 

2018, às 14:30 horas.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96178 Nr: 1356-45.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI OTMAR FRANDOLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 13:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. (l..) Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95627 Nr: 1092-28.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANDREY GONÇALVES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO TENORIO ALVES - 

OAB:20017/O

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 15:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. (...) .6. Revogo as medidas 

cautelares impostas, em especial o comparecimento em Juízo, em razão 

até o presente momento do seu cumprimento, não havendo notícias 

desabonadoras do acusado. 6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96989 Nr: 1777-35.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972/MT

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 15:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca (art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de 

eventual testemunha residente em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP) bem 

como depreque-se o interrogatório do acusado.4. (...) Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93452 Nr: 34-87.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO APARECIDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de setembro de 2018, às 13:30 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) 

advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta 

precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 5. (...). Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92919 Nr: 2258-32.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oséias Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT 22394/O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de setembro de 2018, às 15:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca (art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de 

eventual testemunha residente em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP) bem 

como depreque-se o interrogatório do acusado para a Comarca de Sinop, 

(...) Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92443 Nr: 1991-60.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME, ALVES 

JUNIOR DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de setembro de 2018, às 14:00 horas, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa 

residentes na Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado 

(art. 400, CPP). 3. Depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

em outra Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) 

advogado(s) do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta 

precatória, nos termos da súmula 273, do STJ. 5. (...) Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87847 Nr: 1427-18.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson da Cunha Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Analisando-se o conteúdo da defesa escrita apresentada pelo réu, as 

alegações confundem-se com o mérito, necessitando de instrução 

probatória. Ademais, não existe, até o presente momento, prova manifesta 

de exclusão de ilicitude ou culpabilidade (CPP 397, I e II), o fato 

aparentemente não é atípico (CPP 397, III) nem tampouco está 

caracterizado causa alguma de extinção de punibilidade ( CPP 397, IV). 

Cumpre destacar que pela letra da lei, observa-se que a absolvição 

sumária somente será possível quando verificada a existência de 

manifesta, evidente, ou seja, inequívoca, de um dos casos previstos no 

artigo supra-mencionado.

Sobre o tema leciona Andrey Borges de Mendonça, em sua obra ‘Nova 

reforma do Código de Processo Penal’ (São Paulo: Editora Método, 2008): 

”A decisão de julgamento antecipado deve ser reservada para hipóteses 

excepcionais, em que existir prova inequívoca quanto à ocorrência de uma 

das situações indicadas. Na dúvida, deve o magistrado indeferir o 

julgamento antecipado. Aqui o princípio deve ser o ‘in dúbio pro societatis’.”

A esse respeito, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:

“(...) fundamental haver certeza inabalável das suas ocorrências para que 

se possa firmar o decreto absolutório de forma sumária. Se houver alguma 

dúvida, não há de se cogitar da absolvição sumária. O raciocínio é o 

mesmo que se aplicava – e também ainda se aplica – às hipóteses de 

absolvição sumária no procedimento específico do Júri.” (in Comentários 

ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 1ª ed, 2ª tiragem. Rio 

de Janeiro: Editora Lúmen, 2010, p. 800).

2. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do(s) acusado(s) (art. 397, CPP), necessária a instrução do feito. 

Considerando que trata-se de feito desmembrado da ação penal 86706, 

com sentença proferida, intimem-se as partes a fim de manifestarem 

acerca da prova emprestada produzida naquele feito, em especial a oitiva 

das testemunhas de acusação. Prazo: 05 (cinco) dias.

3. Com a manifestação, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81735 Nr: 916-88.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RIBEIRO DEPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 Autos nº 916-88.2013 (Id. 81735)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Denunciado: WANDERSON RIBEIRO DEPRA

Vistos.

1. Para oitiva da testemunha PM José Norberto da Silva Sobrinho, designo 

audiência para o dia 09 de agosto de 2018, às 13:30 horas.

2. Requisite-se a testemunha.

3. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 21 de junho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47080 Nr: 1116-42.2006.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O

 Vistos.

1. Nomeio para a defesa do acusado o Dr. João Guilherme Scheffler. 

Intime-se-o para apresentar alegações finais, no prazo legal.

2. Após, conclusos para sentença.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49520 Nr: 497-44.2008.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FAUSTINO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:OAB/SP 11.366, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51214 Nr: 593-25.2009.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENI RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT 

9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Nova Mutum/MT com a finalidade de Busca e Apreensão e 

Citação, devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os 

comprovantes de pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à 

carta precatória para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47073 Nr: 1097-36.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GENI CONTATO - 

OAB:9351/MT, WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53409 Nr: 1391-49.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:OAB/MT 10.937, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53972 Nr: 553-72.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DE J. FERREIRA - COMÉRCIO ME - 

MERCADO VERDURAMA, VOLNEI DE JESUS FERREIRA, ROSANI DE 

JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, ante a certidão de decurso de 

prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54637 Nr: 97-88.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAROLDO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME, 

JOSE HAROLDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80113 Nr: 419-11.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MAYER LTDA - EPP, 

YOSHINAGA HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Curitiba/PR com a finalidade de Citação e demais atos, 

devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de 

pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória 

para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81184 Nr: 331-36.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOSNIACK LENTZ LTDA - ME, CLODOALDO 

VOSNIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLITA MONTEIRO BALAN - 

OAB:OAB/PR 46641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82310 Nr: 1506-65.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKSEN CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção, tendo em vista o resultado negativo da busca de 

bens pelo Sistema Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83051 Nr: 378-73.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DE LARA GHISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de cartas precatórias para cumprimento nas 

Comarcas de Sinop/MT e Curitiba/PR com a finalidade de citação e demais 

atos, devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes 

de pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória 

para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83052 Nr: 379-58.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ORLANDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção, tendo em vista o resultado negativo da busca de 

bens pelo Sistema Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83493 Nr: 722-54.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BENITES MADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção, tendo em vista a penhora de bem realizada 

às fls. 43 e 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43693 Nr: 73-41.2004.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS LOPES RODRIGUES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2004/142 (Id. 43693)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: BANCO BRADESCO S.A

Executados(as): MESSIAS LOPES RODRIGUES

Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Intime-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 3. Diligências necessárias.

Cláudia, 29 de novembro de 2016.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 24632 Nr: 6-47.2002.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOZO MADEIRAS IND. E COM. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 Autos n° 2005/165 (Id. 24632)

Execução fiscal

Exequente: INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS 

RENOVÁVEIS

Executado: CANOZO MADEIRAS IND. E COM. LTDA

Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 95. Intime-se o Executado para informar, no prazo 

de 15 dias, o local onde está o bem.

2. Com a informação, determino a avaliação do objeto pelo Oficial de 

Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, à Fazenda Pública para apresentar manifestação em 15 (quinze) 

dias.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 8 de novembro de 2016.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52140 Nr: 122-72.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARLEI CASSINI FACCIN, Ivonei Valder Faccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante na fls. 59/61, e declaro 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, alínea “b” do CPC/2015. Indefiro a expedição de ofício ao CRI local para 

baixa da hipoteca, eis que tal ônus é do Exequente.Com relação à baixa da 

penhora, não foi feita sua averbação, razão pela qual fica prejudicado o 

ped ido.Publ ique-se,  reg is t re-se .  In t imem-se.Opor tunamente , 

arquivem-se.Diligências necessárias.Cláudia, 24 de março de 

2017.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45851 Nr: 1478-78.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BASMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635-N/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, abra-se vista à Exequente pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para que realize diligências e indique bens à 

penhora. Escoado o prazo sem indicação de bens penhoráveis, 

SUSPENDO o curso do processo, nos termos do artigo 40, da LEF.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53390 Nr: 1372-43.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53110 Nr: 1091-87.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMKDO, RMBK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81215 Nr: 362-56.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, Orlando Moreira, MARCIA 

MARIA DIAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, SERGIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação dos requeridos Cláudia Mat. para 

Const. e Marcia Maria Dias Moreira, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54758 Nr: 218-19.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUEZIO DOS SANTOS DUARTE - ME, 

MARQUEZIO DOS SANTOS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Avaliação e Remoção, devendo para tanto 

efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar 

a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 40631 Nr: 15-38.2004.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIMAR ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA VENTORIM - 

OAB:8378/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:OAB/MT 

3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ISAC RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5871-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52736 Nr: 717-71.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIEGOLD MAAS, HILDEGARD MAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA PETRI - OAB:14317/MT, 

REINALDO LUCIANO FERNANDES - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80693 Nr: 1031-46.2012.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR BERGAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARDIN & CIA LTDA.-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE MARCHI - 

OAB:RS 63.467, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 -A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, VINICIUS MENEGOL - 

OAB:RS/90661

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

cobrada no presente feito, a título de cumprimento de sentença, sob pena 

de não o fazendo, incidir multa no montante da condenação no percentual 

de 10% (dez por cento).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52749 Nr: 730-70.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSIAS BATISTA DE SOUZA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, parafim de 

CONDENAR o Réu ao pagamento de pensão alimentícia no importe de 50% 

do salário mínimo nacional, importando nesta data em R$ 311,00 (trezentos 

e onze reais).Consigno, ainda, que aludida importância deverá ser 

depositada, mensalmente, em conta bancária indicada pela genitora da 

Autora à fl. 05, ou ser paga diretamente a ela, mediante recibo. Além 

disso, o pagamento deverá ocorrer até o 15º dia subseqüente ao mês 

vencido.O termo inicial dos alimentos fixados, nesta sentença, deverão 

retroagir à data da citação (art. 13, § 2°, Lei n° 5.478/68), dia 12/08/2010 

(fl. 34), substituindo desta forma os provisoriamente fixados.Sem custas, 

ante os benefícios da Lei n. 1.060/50.Cumpra-se, no que for pertinente, o 

Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.P.R.I.Demais diligências necessárias.Cláudia, 5 de agosto de 

2012.THATIANA DOS SANTOSJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 11 de outubro de 2016

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 24766 Nr: 9-02.2002.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN STOCKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. A Secretaria não atentou sobre a nomeação de fl. 362. Intime-se, COM 

URGÊNCIA, o causídico nomeado acerca da decisão de fl. 372, itens 1 e 2.

2. Com a manifestação, voltem conclusos imediatamente.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53189 Nr: 1171-51.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JAROSESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Agulhão Spindola - 

OAB:6416-B/MT, REINALDO LUCIANO FERNANDES - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1171-51.2010. (Id. 53189)

Ação Sumária de Aposentadoria por Idade

Requerente: Carlos Jaroseski

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

1. Intimem-se as partes para ratificarem a instrução probatória e 

alegações finais ofertadas, ou indiquem eventuais provas a serem 

produzidas, justificando sua necessidade. Prazo: 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 03 de outubro de 2017.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83068 Nr: 394-27.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada da parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno da carta 

precatória de citação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82048 Nr: 1236-41.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ALVES SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:OAB/MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop-MT com a finalidade de avaliação, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51510 Nr: 888-62.2009.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU COAN, EGON MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.277-A, João de Freitas Novais II - OAB:12052, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:OAB-MT 3.418-A

 Vistos.

1. Considerando que os embargos de declaração opostos às fls. 679/682, 

se acolhidos, poderão ocasionar o atípico caráter infringente à decisão 

vergastada, em atenção ao princípio do contraditório, determino a abertura 

de vista à parte contrária (autores e requeridos) para sobre eles se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48357 Nr: 859-80.2007.811.0101

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PERONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR RIZZI PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora realizada no rosto destes autos, conforme 

execução fiscal em apenso (código 46049), determino que o inventariante 

promova a retificação das últimas declarações, a fim de incluir o débito 

fiscal, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Ainda, deverá acostar aos autos a certidão negativa junto à Sefaz e 

PGE, em igual prazo.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46049 Nr: 84-02.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR RIZZI PERONDI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte Executada, por meio de seu advogado constituído, 

sobre a penhora realizada e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias nos 

termos do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, caso apresentados 

embargos, voltem-se conclusos para análise de recebimento. Caso não 

sejam apresentados embargos, nos termos do artigo 18 da mencionada 

Lei, manifeste-se a Fazenda Pública sobre a garantia da execução.

2. Intimem-se.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43822 Nr: 22-69.2000.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO EDEMAR MIGNOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8/2005 (Id. 43822)

Embargos à execução

Embargante: ANTONIO EDEMAR MIGNOSSI

Embargado: UNIÃO

Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução, na fase de produção probatória. Foi 

nomeado perito judicial a fim de realizar a perícia, tendo sido homologado o 

valor dos honorários periciais.

A parte Embargante, tanto intimada por meio de seu advogado como 

pessoalmente, quedou-se inerte.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Considerando a certidão de fl. 111, certificando que a parte Autora, 

embora devidamente intimada para dar andamento no feito deixou o prazo 

transcorrer in albis, quedando-se inerte, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais, pela parte Autora, as quais encontram-se pagas.

 Condeno a parte Embargante ao pagamento de honorários advocatícios 

em prol da parte Embargada, os quais fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

P.R.I.

Certifique-se o trânsito em julgado, desapensem-se e, após, arquivem-se 

com baixa na distribuição.

Cláudia, 25 de junho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81539 Nr: 706-37.2013.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO GAUDENCIO MARTINS, TAIS 

GAUDENCIO MARTINS, ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO 

FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Renato de Oliveira 

- OAB:PR nº 40.424, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7.335, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 Autos n. 706-37.2013 (Id. 81539)Ação de Desapropriação Direta com 

pedido de liminarRequerente: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 

S/ARequeridos: EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA e 

outrosVistos.1. Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 

357 do Novo Código de Processo Civil.Acerca do pedido de conexão 

desta ação com os autos em apenso, analisando melhor o feito e mudando 

meu posicionamento anterior, entendo que não há necessidade de se 

reconhecer a conexão, (...) .2. Tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à definição do valor justo a ser pago pela desapropriação da 

área objeto do feito.Assim, DEFIRO a prova pericial, requerida por ambas 

as partes. Considerando que já houve realização de prova pericial nos 

autos de cautelar antecipatória de prova (código 81217), intimem-se os 

Requeridos para apresentarem manifestação se desejam nova perícia ou 

basta aquela já produzida, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

informando ainda este Juízo se há possibilidade fática para a realização 

de nova prova pericial. Consigne que a parte autora já manifestou 

discordância, requerendo nova prova pericial. 3. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos.4. Int.5. Diligências necessárias.Cláudia, 25 de junho de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93038 Nr: 2330-19.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Vistos. Tendo em vista a ausência justificada do parquet, que 

encontra-se de atestado médico, resta prejudicada a presente solenidade, 

razão pela qual redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

12 de julho de 2018, às 13:30 horas. Sai o presente intimado, inclusive as 

testemunhas presentes.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30108 Nr: 198-55.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge da Cunha Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, hei por bem julgar procedente a denúncia para, em 

juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o réu JORGE 

DA CUNHA COSTA, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do 

Júri, como incurso no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal. P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE e à DPE. Transitada em julgado esta, 

PROCEDA-SE na forma estatuída no art. 422 do CPP. Colniza/MT, 25 julho 

de 2016. Ricardo Frazon MenegucciJuiz substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60146 Nr: 1451-73.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adriana Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcard Administradora de Cartões de Crédito 

Ltda, Lojas Riachuelo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Ricardo Magalhães Pinto - 

OAB:123.575/RJ

 Nos termos da decisão de fls. 111/112, impulsiono o feito à publicação de 

matéria a imprensa, com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados via DJE para especificarem as provas que pretendem 

produzir.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62464 Nr: 1535-40.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. Fernandes Moraes Supermercado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. F. FERNANDES MORAES 

SUPERMERCADO - ME, CNPJ: 02696016000106. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de S. F. 

FERNANDES MORAES SUPERMERCADO - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20122102/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 7.399,70 - Valor Atualizado: R$ 7.399,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.DEFIRO o pedido de fls. 52, em razão do 

que DETERMINO a citação da parte requerida por edital, nos termos do 

artigo 8º, inciso IV, da Lei n. 8.630/80.Transcorrido o prazo do edital (30 

dias), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para impulsionar ao 

feito. Se a parte executada estiver ausente do país, o prazo do edital será 

de 60 dias – art. 8º, § 1º, da Lei n. 8.630/80.INTIME-SE.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 21 de junho de 2018

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65004 Nr: 436-64.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecomunicações S. A. - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74.802/RJ, Eladio Miranda Lima - OAB:86.235/RJ

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÉZAR HENRIQUE 

SILVEIRA BARBOSA, para devolução dos autos nº 

436-64.2014.811.0105, Protocolo 65004, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68558 Nr: 1245-20.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE BERNADINO RODRIGUES, 

Josuel Barbosa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - 

OAB:11706/MT

 Nos termos da decisão judicial, bem como tendo em vista que o acusado 

Josuel, devidamente intimado, insistiu na defesa pelo advogado 

Alessandro, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o patrono para a 

apresentação de alegações finais no prazo de 05 dias, via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34158 Nr: 138-82.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeildo Franz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em 19/12/2017, decorreu o prazo para a parte 

autora manifestar sobre a decisão de fls. 73.

Colniza - MT, 25 de junho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64569 Nr: 31-28.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Francisco Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívio Langa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação de fls. 24-33, no prazo legal.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34158 Nr: 138-82.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeildo Franz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão fls. 67,determino a intimação pessoal da autora 

para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, III, do CPC).

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42461 Nr: 1363-35.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Silva Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 Vistos etc.;

Na toada da cota ministerial de fls. 93, INTIME-se a defesa do acusado 

para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto a 

pertinência da oitiva da testemunha Gabriel Carvalho da Silva, 

consignando que o silêncio será interpretado como desistência tácita da 

testemunha arrolada.

Transcorrido in albis o prazo supramencionado sem qualquer 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.

Ante o teor da certidão de fls. 94, DETERMINO a expedição de Carta 

Precatória à Comarca de Nova Xavantina-MT, com fito de proceder com o 

interrogatório do acusado Wellington da Silva Guerreiro.

Desde já, INFORMO que o acusado Wellington da Silva Guerreiro poderá 

ser encontrado no local informado às fls. 94.

EXPEÇA-SE a Carta Precatória constando o prazo de 60 (sessenta) dias 

para cumprimento, conforme previsão do artigo 1.362, parágrafo único, da 

CNGC.

Com o retorno da missiva devidamente cumprida, DOU por encerrada a 

instrução processual e DETERMINO vistas dos autos às partes para, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentarem alegações finais.

Após, CONCLUSOS para prolação de sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência, mormente o presente 

feito encontrar-se incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça, 

cujo objetivo é ser julgado até 31 de dezembro de 2017.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65960 Nr: 654-76.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS, 

Filiação: Jurema Fernandes da Silva e Olavo Candido dos Santos, data de 

nascimento: 14/01/1960, brasileiro(a), natural de Uberaba-MG, casado(a), 

diarista e atualmente em local incerto e não sabido WALTER GALDINO DA 

SILVA, Filiação: Suelene Galdino da Silva e Carlos Alberto da Silva, data 

de nascimento: 05/05/1988, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DAS PARTES ACIMA QUALIFICADAS PARA 

QUE TOMEM CIÊNCIA DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Ação Penal nº. 654-76.2015.811.0099 – Código 65960Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Walter Galdino da 

SilvaAdvogado: Akin Alves CominData e horário: 18 de maio de 2018, às 

08h00min S E N T E N Ç AVistosI RELATÓRIOTrata-se de processo 
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iniciado a partir de Denúncia do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, imputando ao acusado conduta que levava ao seguinte 

cenário:1.WALTER GALDINO DA SILVA: art. 121, § 2º, IV, c.c. art. 14, II, e 

art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal.Para tanto, 

apontou-se, na Denúncia, trazendo em seu bojo Inquérito Policial, que, no 

dia 13/07/2015, por volta das 21h00mim, na Avenida "04 de julho", centro 

(em frente ao "Supermercado Rayssa"), na cidade de Juruena/MT, o 

denunciado WALTER GALDINO DA SILVA, valendo-se de uma arma 

branca (Termo de Apreensão de fl. 10), consciente e voluntariamente, 

com nítida intenção homicida, mediante recurso que impossibilitou e/ou 

dificultou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida de LUIZ CARLOS DA 

SILVA SANTOS, causando as lesões descritas no Auto de Exame de 

Lesões Corporais e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 

14/17, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à 

vontade do agente.  No Inquér i to ,  encont ram-se,  de 

relevante:a.Depoimentos de testemunhas;b.Termo de apreensão;c.Auto de 

Exame de Lesões Corporais;d.Mapa Topográfico para Localização de 

Lesõese.Interrogatório do acusadoA Denúncia foi recebida em 

30.07.2015.Devidamente citado (ref. 10), o acusado apresentou defesa 

prévia em 21.09.2015 (ref. 13).O acusado foi interrogado em 24.11.2015 

(ref. 56).Foram ouvidas testemunhas.Em alegações finais, o Ministério 

Público requereu a pronúncia do acusado, por estarem comprovadas a 

autoria e a materialidade do fato delituoso (ref. 100).A defesa, em 

alegações finais, pugnou pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, 

aplicando-se a diminuição de pena prevista (ref. 108).Em Decisão 

(24.05.2016), o acusado WALTER GALDINO DA SILVA foi pronunciado, 

estabelecendo-se a seguinte correlação:1.WALTER GALDINO DA SILVA: 

art. 121, § 2º, IV, c.c. art. 14, II, e art. 331, na forma do art. 69, todos do 

Código Penal.Ciente da decisão de Pronúncia, não houve recurso.Após, o 

Ministério Público e a Defesa arrolaram as testemunhas que desejam ver 

inquiridas em Plenário.Em decorrência, nesta data, foi ele submetido a 

julgamento popular.O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e 

a autoria delitivas.O Conselho de Sentença reconheceu que o réu deu 

início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou 

por circunstâncias alheias à vontade dele. O Conselho de Sentença não 

absolveu o réu.O Conselho de Sentença RECONHECEU que o crime foi 

cometido motivado por relevante valor moral.O Conselho de Sentença 

RECONHECEU que o crime foi cometido através de recurso que dificultou a 

defesa do ofendido.Além disso, o Conselho de Sentença, ao apreciar a 

SEGUNDA série de quesitos referentes ao acusado, reconheceu a 

materialidade e a autoria delitivas.O Conselho de Sentença ABSOLVEU o 

réu.Assim, atentando-se à soberana decisão do Conselho de Sentença, a 

qual se está vinculado, ABSOLVE-SE o acusado quanto ao 

desacato.CONDENA-SE o acusado:WALTER GALDINO DA SILVA, com 

qualificação anterior, em relação ao art. 121, §1º e §2º, IV, c.c. art. 14, II, 

todos do Código Penal. Definido isso, passa-se à DOSIMETRIA da PENA.De 

pronto já se transcreve o art. 121 do Código Penal:Homicídio simplesArt. 

121. Matar alguém:Pena - reclusão, de seis a vinte anos.Caso de 

diminuição de pena§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de 

relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo 

em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 

um sexto a um terço.Homicídio qualificado§ 2° Se o homicídio é cometido:I - 

mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;II - 

por motivo futil;III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, 

tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo 

comum;IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro 

recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;V - para 

assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro 

crime:Pena - reclusão, de doze a trinta anos.FeminicídioVI - contra a 

mulher por razões da condição de sexo feminino: VII – contra autoridade 

ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, 

integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança 

Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu 

cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em 

razão dessa condição: Pena - reclusão, de doze a trinta anos.§ 2o-A 

Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 

crime envolve:I - violência doméstica e familiar;II - menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher. Homicídio culposo§ 3º Se o homicídio 

é culposo:Pena - detenção, de um a três anos.Aumento de pena§ 4o No 

homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime 

resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou 

se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura 

diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em 

flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) 

se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 

60 (sessenta) anos.§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá 

deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o 

próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne 

desnecessária.§ 6ºA pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se 

o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de 

serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. § 7o A pena do 

feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 

praticado:I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao 

parto; II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 

(sessenta) anos ou com deficiência;III - na presença de descendente ou 

de ascendente da vítima. Do que se vê, com o reconhecimento do 

homicídio qualificado, tem-se a cominação de pena de 12 a 30 anos de 

reclusão. Diante da imprescindível individualização da pena e 

considerando as circunstâncias do art. 59, bem como do art. 68, ambos do 

Código Penal, passa-se à dosimetria da pena do réu.Inicia-se com o art. 59 

do Código Penal:Fixação da penaArt. 59 - O juiz, atendendo à 

culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 

agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem 

como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:I - as 

penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, 

dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.Inicia-se com a dosimetria 

referente ao homicídio. Especificando-se, o que se tem é:1.Culpabilidade: 

não há cenário que incremente tal circunstância, não se tendo 

premeditação peculiar. VALORAÇÃO NEUTRA.2.Antecedentes: não há 

registro juntado quanto a antecedentes. 3.Conduta social: não há notícia 

de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há 

notícia no sentido de ser negativo o comportamento. Não se concorda com 

a utilização de Inquérito Policial em andamento, sem devida discussão em 

atividade probatória, como circunstância judicial negativa. VALORAÇÃO 

NEUTRA.4.Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame 

profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto 

durante o processo. VALORAÇÃO NEUTRA;5.Motivos: a motivação 

(relevante valor moral) foi reconhecida como causa de diminuição, 

d e v e n d o  s e r  a f a s t a d a  a  v a l o r a ç ã o .  V A L O R A Ç Ã O 

NEUTRA;6.Circunstâncias: O reconhecido como ocorrido não traz aspecto 

que incremente o cenário quanto ao ponto. Valoração 

neutra;7.Consequências: não há notícia de consequências peculiares que 

excedam a previsão normal do tipo. Valoração neutra;8.Comportamento da 

vítima: a suposta conduta anterior da vítima, em ter tentado abusar 

sexualmente do acusado, foi discutida na quesitação, SENDO 

RECONHECIDA, não podendo ser valorada. Valoração neutra. Com 0 

circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas, fixa-se a pena-base em 

12 anos de reclusão. Certo é que a Defesa se valeu da argumentação 

quanto ao homicídio privilegiado, o qual foi reconhecido, o que afasta a 

possibilidade de incidência da atenuante do art. 65, III, “c”, do Código Penal 

(ter o agente cometido o crime sob a influência de violenta emoção, 

provocada por ato injusto da vítima). Importante salientar que se deve 

considerar a confissão presente. Por isso, RECONHECE-SE a valoração 

desta circunstância atenuante. Quanto a agravantes, embora passível de 

reconhecimento a prevista no art. 61, II, “c”, do CP, tal foi usada para 

qualificar. Assim, afasta-se a valoração. Valora-se cada 

atenuante/agravante como uma fração de 1/6 (STF, HC 69392/SP), 

vincando-se ao intervalo entre a pena máxima e a mínima (maior do que a 

pena-base), concluindo-se que a atenuante/agravante equivale a 36 

meses (216/6), o que significa que a pena deve ser atenuada, por haver 1 

atenuante valorada, em 36 meses (3 anos).Em virtude do Enunciado 231 

da Súmula do STJ, estando a pena no mínimo, permanece em 12 anos. Há 

causa de diminuição relacionada ao reconhecimento da tentativa (art. 14, 

II, do Código Penal):Art. 14. Diz-se o crime: TentativaII - tentado, quando, 

iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 

vontade do agente. Pena de tentativaParágrafo único. Salvo disposição em 

contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime 

consumado, diminuída de um a dois terços.Tendo em conta o conteúdo do 

Auto de Exame de Lesões Corporais, havendo ali afirmação de que houve 

“ferimentos perfurocortantes em face anterior de hemotórax esquerdo e 

face lateral de hemotórax esquerdo [...] pescoço, braço direito”, disso se 
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extrai que o “iter criminis” percorrido pelo agente e o desencadeamento 

físico na vítima apontam para a conclusão de que o resultado pretendido 

(consumação) não foi alcançado por razoavelmente pouco. Além disso, a 

vítima conseguiu prestar suas declarações, inclusive assinar, o que, 

aparentemente, distancia o cenário da consumação (morte). Assim, a 

redução deve se dar no patamar de 1/2. Por isso, a pena vai reduzida 

para 06 anos de reclusão. Com o reconhecimento da causa de diminuição 

relacionada ao “relevante valor moral”, considerando qual é tal alegação 

(possível abuso sexual, o qual, porém, não se teve como certo), 

entende-se que a redução deva ser intermediária, estabelecendo-a, 

portanto, em 1/4 sobre a pena anterior (18 meses), chegando-se a 04 

anos e 06 meses.Não havendo causa de aumento, FIXA-SE A PENA 

DEFINITIVA EM 04 ANOS e 06 MESES DE RECLUSÃO.Não preenchidos os 

requisitos do art. 44 do Código Penal, já que a pena é superior a 4 anos 

(aqui não sendo relevante a questão da detração), VEDADA A 

SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o 

que impede, por arrasto, a suspensão condicional da pena (art. 77 do 

Código Penal).Do regime de cumprimento de pena.Quanto à DETRAÇÃO 

(art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o condenado ficou preso 

(13/07/2015 a 02/06/2017).Tendo em vista que o crime não é hediondo 

(privilegiado-qualificado), a progressão se dá em 1/6, ou seja, em 09 

meses. Como ficou preso mais do que isso, a progressão de regime é de 

rigor. Por força do art. 33, §2º, “C”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE 

O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME ABERTO para 

início de cumprimento da pena. O sentenciado foi preso em virtude de 

prisão em flagrante delito, tendo sido libertado por conta de redesignação 

da Sessão do Júri. Considerando o regime de cumprimento da pena 

(aberto), a prisão neste momento (cautelar) tornaria mais gravosa a 

situação do acusado, motivo pelo qual pode recorrer em liberdade. 

DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIACONDENA-SE o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais, o qual, pela situação de pobreza 

indicada, ficam com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC.Não havendo discussão sobre o assunto, DEIXA-SE de condenar o 

réu ao pagamento de valor mínimo a título de indenização civil. Nomeado 

como Defensor Dativo, fixam-se como honorários advocatícios ao 

advogado AKIN ALVES COMIN (OAB/MT 16.173) o valor de 30 URH, o qual 

deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como 

ce r t i dão  pa ra  cob rança  de  hono rá r i os  (dev idamen te 

selada).Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta 

sentença, adotar as seguintes providências:1.IMEDIATAMENTE conclusos 

para fins de análise da prescrição quanto à pena de SIDINEI;2.À 

CONTADORIA para calcular custas e demais despesas 

processuais;3.Proceder à formação de Autos de EXECUÇÃO PENAL, com 

a expedição de guia definitiva (ou provisória, conforme for), 

encaminhando conclusos para fins de especificação do cumprimento da 

pena (admonitória, local de cumprimento, etc.);;4.Proceder às 

COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto Nacional de Identificação, ao TRE 

(via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e às demais indicadas no art. 1453 

da CNGC;5.VERIFICAR a existência de armas, objetos e veículos 

apreendidos sem destinação, remetendo, neste caso, os autos 

conclusos;6.Após, arquivar com as baixas e cautelas de estilo.Publicada 

em Plenário, saem o Ministério Público, a Defesa e os acusados intimados 

para os efeitos recursais.INTIMAR.O acusado deve ser intimado por 

EDITAL, já que em local ignorado.A vítima deve ser intimada por EDITAL, já 

que em local ignorado.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 18 de maio de 2018, às 

11h26min.Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto e Presidente do 

Tribunal do Júri

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 21 de junho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79970 Nr: 972-54.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS, APDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO STEMPKOWSKI, Cpf: 

83152130163, Filiação: Alomena Zmuda Stempkowski e Afonso 

Stempkowski, data de nascimento: 01/02/1979, brasileiro(a), natural de 

Pitanga-PR. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas 

partes e referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em razão da natureza da 

causa e da assistência por parte do Ministério Público, DEFERE-SE o 

benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 21 de junho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60304 Nr: 43-31.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SOUZA - "Marquinhos"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTONIO DE SOUZA - 

"MARQUINHOS", Rg: 1.494.742-0, Filiação: Raimundo José de Souza e 

Raimunda Oliveira Souza, data de nascimento: 21/05/1964, brasileiro(a), 

natural de Umuarama-PR, convivente, lavrador. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público denunciou Marcos Antonio de 

Souza - Alcunha "Marquinhos", como incurso nas sanções do art. 121, § 

2°, inciso IV do Código Penal.

Despacho: Vistos...Inicialmente, esclarece-se que o presente despacho 

tem o condão de dar fiel cumprimento ao Ofício Circular nº. 

258/2017-GAB-03-CGJ (Protocolo 0075611-83.2017.8.11.0000), o qual 

determinou que se promovesse a separação das armas, identificando-as 

(destruição, restituição ou conservação), conforme recomenda o artigo 

2º, do Provimento 05/2017-CGJ.Pois bem.Após análise, considerando que 

se trata de Procedimento de Competência do Tribunal Popular do Júri, 

DEIXA-SE de proceder à destruição, visto que poderá haver pedido de 

exibição em Plenário.No mais, realizada a diligência no Sistema INFOJUD, 

conforme solicitado pelo Ministério Público à fl. 68 e, verificando ser o 

endereço diferente do indicado nos autos (consulta em anexo), à 
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SECRETARIA para:1.EXPEDIR Carta Precatória à Comarca de Nova 

Bandeirantes/MT com a finalidade de citação do acusado, nos termos da 

decisão de fl. 58;2.Com a devolução da Carta Precatória, sendo a 

diligência positiva, mas decorrido o prazo para apresentar resposta à 

acusação, CERTIFICAR e NOMEAR Defensor Dativo (a partir da lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância);3.Com 

a devolução da Carta Precatória, sendo a diligência negativa, de pronto 

PROCEDER com a CITAÇÃO EDITALÍCIA do acusado, conforme requerido 

pelo Ministério Público;4.CITADO por Edital, mas decorrido o prazo para 

apresentação de resposta à acusação, CERTIFICAR e conclusos para 

análise de decretação de prisão;Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de novembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 21 de junho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 4603 Nr: 2-31.1993.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINETE FÁTIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT

 Recebe-se o recurso, pois tempestivo.

Vistas ao recorrente para razões e, após, ao Ministério Público para 

manifestação (por dois dias, cf. art. 588 do CPP);

Após, conclusos para juízo de retratação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63420 Nr: 301-70.2014.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO LEITNER, ROMILDA MARIA PILEGI LEITNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARCIA DOS SANTOS, MARTA 

MENDES DA SILVA, WESLEY DOS JUMES, MARCOS ANTONIO VIEIRA, 

VALDECI JOSE GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:12.746/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUINARÃES - OAB:17.401-MT

 Nos termos da legislação vigente provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para juntar 

aos autos o comprovante da publicação do edital, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34947 Nr: 1365-57.2010.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação vigente provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, pessoalmente, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção do feito nos moldes do art. 485, II do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68584 Nr: 593-84.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO DESIDÉRIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/MT

 Ante a certidão de Ref. 141, além da Ref. 166, bem como o fato de já 

haver outro endereço indicado (Ref. 127), CANCELA-SE a audiência 

designada.

 À SECRETARIA:

1.EXPEDIR Precatória (Ref. 127), INTIMANDO o Ministério Público e a 

Defesa da expedição;

2.Com a devolução, intimar as partes para requerimento/alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80892 Nr: 1661-98.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAFE MADEIRAS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o teor do Acórdão proferido nos autos do Agravo de 

Instrumento nº. 1006451-17.2018.8.11.0000, à SECRETARIA para:

1. OFICIAR ao SPC/SERASA para que proceda à exclusão do nome do 

Agravante (NAFE MADEIRAS LTDA – EPP) do cadastro de inadimplentes, 

referente à fatura no valor de R$ 7,772,10 (sete mil, setecentos e setenta 

e dois reais e dez centavos), com vencimento em 29/12/2017, isto no 

prazo de 05 (cinco) dias, incidindo ao pagamento de multa diária, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor da fatura discutida, em 

caso de não cumprimento;

2. No mais, AGUARDAR a realização de audiência de conciliação 

redesignada para o dia 27.07.2018, às 10h30min.

Cumprir.

Serve cópia do presente como OFÍCIO, considerando a celeridade 

processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80393 Nr: 1268-76.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA SILVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.
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Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte-autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 02/08/2018, às 15h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34947 Nr: 1365-57.2010.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição.

O feito encontra-se formalmente em ordem.

Aguarde-se o cumprimento do mandado retro expedido.

Após, certifique-se, tomando a Gestora Judiciária as medidas necessárias 

para o prosseguimento do feito e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62272 Nr: 672-68.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIVAL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Caissi - OAB:

 Vistos...

Frustrada a citação pessoal, passa-se à fase da citação por edital.

 Apenas para explicitar e resolver questão processual, qual seja, o local 

de publicação do edital, entende-se que a afixação de edital no “átrio do 

fórum” e “publicação na imprensa escrita, onde houver” (art. 365, p. único, 

do CPP) não garante a devida publicidade ao ato. Assim, além de afixação 

no “átrio”, também se dará a publicação via DJe.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a Defesa constituída (fl. 35);

2. CITAR, por Edital, o acusado para apresentar resposta à acusação, 

pelo prazo de quinze dias (art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do 

CPP, indicando-se expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a 

possibilidade de alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no DJe.

3. Após decorrido o prazo, conclusos para análise da suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional, já que assim já se manifestou 

o Ministério Público.

Cotriguaçu, 22 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61314 Nr: 1049-73.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO ROBERTO SCHERBACH - Vulgo 

"Polaco"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Vistos...[...] Afinal, no processo penal, o acusado possui capacidade 

postulatória autônoma para interpor recursos. Daí o motivo pelo qual deve 

ser intimado da sentença, ainda que seja revel. Portanto, uma vez 

decretada a revelia do acusado, a comunicação dos atos processuais 

deverá ser feita apenas ao advogado, pois o acusado não será notificado 

ou intimado para qualquer outro termo do processo, salvo em relação à 

sentença. (Manual de Processo Penal. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 

2. Ed., ver., ampliada e atual. P. 1239)Assim, considerando o atual cenário 

processual, decreta-se a revelia do acusado, tornando-se desnecessária, 

a partir de agora, a intimação dele para a prática de atos processuais, com 

exceção da intimação da sentença (art. 392 do CPP). Por isso, à 

SECRETARIA para:1.Ao MP para requerimento/alegações finais;2.Após, à 

Defesa para o mesmo fim;3.Após, conclusos.Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. Cotriguaçu/MT, 22 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60434 Nr: 172-36.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MADUREIRA HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Carta Precatória para oitiva da testemunha João Eduardo Silva 

(policial militar, cf. fl. 90), conferindo-se o prazo de 60 dias para 

cumprimento;

2. INTIMAR a Defesa sobre a expedição da Precatória;

3. Após devolução da Carta, intimar as partes para se manifestarem sobre 

o cenário processual (alegações finais);

4. Após, conclusos.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60405 Nr: 143-83.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON TEIXEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:MT 10298

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Carta Precatória para oitiva da vítima (cf. fl. 97), conferindo-se 

o prazo de 60 dias para cumprimento;

2. INTIMAR a Defesa e réu sobre a expedição da Precatória e sobre a 

audiência abaixo citada;

3. DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

25/07/2018, às 18h45min, ocasião em que será realizada a oitiva da 

testemunha Seleiman (policial civil). Oficiar para apresentação;

4. Ciência ao Ministério Público.

 Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25817 Nr: 100-64.2003.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES JORDÃO, VAGNER 

RODRIGUES GOULART - Vulgo "Baixinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...[...] Por todo o exposto, à SECRETARIA para:1.Intimar o Ministério 

Público para fins do art. 422 do CPP;2.Após, intimar a Defesa para o 

mesmo fim;3.Caso o advogado informe não mais ser o Defensor do réu, 

intimá-lo por edital (prazo de 15 dias + 15 dias de prazo para manifestar) 

para constituir outro. Sem resposta, nomear Defensor para fins do art. 422 

do CPP e para defender o acusado em Plenário;4.Após manifestação ou 

decurso do prazo legal, conclusos.Cotriguaçu/MT, 22 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63733 Nr: 565-87.2014.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO PROMOTORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MANOEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS 

- OAB:15020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Respeitando o contraditório, forte no Código de Processo Civil, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto às fls. 93/94;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar.

 Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 18 de junho 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33266 Nr: 1423-94.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFFG, ECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A parte-exequente peticionou às fls. 47/50, solicitando a consulta ao 

Sistema INFOSEG com intuito de obter o endereço atualizado da 

parte-executada.

POIS BEM.

Não obstante o pleito da parte-exequente, salienta-se que a busca de 

endereços pelo Sistema INFOJUD é muito mais célere e eficiente e, em 

consulta ao referido Sistema, encontrou-se o seguinte endereço em nome 

do executado Fernando Antônio Girardi (CPF: 026.401.629-77): Rua 

Aracuai, 1.105, Centro, em Juara/MT – CEP: 78575-000.

Por conseguinte, anexa-se a esta decisão a consulta efetuada.

No mais, considerando que o endereço encontrado no Sistema INFOJUD é 

diferente do já constante nos autos, bem como levando-se em conta que a 

parte-executada já foi devidamente citada (fl. 32v), á SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente, através de sua advogada constituída, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha de débitos atualizada, 

bem como requeira o que entender de direito, frisando que a presente 

execução foi proposta sob o rito procedimental previsto no artigo 733 do 

CPC/73 (rito da prisão), fazendo com que o débito alimentar autorizativo da 

prisão seja o relacionado apenas às três últimas prestações vencidas 

anteriores ao ajuizamento da demanda;

2. Na hipótese de o prazo decorrer sem manifestação, INTIMAR a 

parte-exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da demanda (art. 485, §1º, 

do CPC);

a. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos.

3. Por outro lado, juntada petição, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 19 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78630 Nr: 183-55.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos...

Considerando o teor do Acórdão proferido nos autos do Agravo de 

Instrumento nº. 1003537-77.2018.8.1.0000, determina-se o 

prosseguimento do leilão quanto ao imóvel em questão, posto que foi o 

Agravado foi devidamente notificado para purgar a mora.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o Agravante, para ciência;

2. No mais, considerando que a parte-requerida apresentou resposta, 

tendo aventado preliminares e sendo tempestiva, VISTAS à parte-autora 

para impugnar a contestação, conforme já determinado;

3. Após, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 63733 Nr: 565-87.2014.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO PROMOTORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MANOEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS 

- OAB:15020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentro outros), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34319 Nr: 738-53.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CRISTINA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE A. TAUFER, MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845/MT, ROSIMERE DUARTE - OAB:9100/MT, THIAGO ALVES 

DE SOUZA MELO - OAB:13964

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.VIRTUALIZAR o processo;2.OFICIAR 

à Secretaria Municipal de Saúde de Juruena/MT, para que, apresente 

prontuário médico de Leila Cristina da Silva arquivado no Hospital 

Municipal, bem como daquele arquivado no PSF Claudio Detz;3.OFICIAR ao 

CRM/MT (Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso) para 

que se pronuncie acerca do caso, no sentido se houve ou não erro 

médico por negligência ou imprudência de Daniele A. Taufer. OBS.: 

JUNTAR CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO DA REQUERIDA 

DANIELE, ENCAMINHADO-AS COM O OFÍCIO;4.INTIMAR as partes para a 

referida audiência, atentando-se ao artigo 455 do CPC. OBS.: como há 

indicação de depoimento pessoal, as partes deverão ser intimadas 

pessoalmente. Intimar. CumprirCotriguaçu/MT, 24 de maio de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32915 Nr: 1131-12.2009.811.0099

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PEREIRA, GICEL DA SILVA PEREIRA 

- Vulgo "Cabelo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “Interdição” ajuizada por Maria Madalena 

Pereira em favor de Gicel da Silva Pereira, devidamente qualificados nos 

autos.

Nomeou-se a requerente como curadora provisória da interditanda.

Ocorre que, durante o trâmite processual, a interditanda veio a falecer.

Certidão de óbito juntada à fl. 115.

Em manifestação, o Ministério Público foi pela extinção do feito, nos termos 

do art. 485, IX, do CPC.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que a interditanda faleceu no curso do processo, conforme 

certidão de óbito à fl. 115.

Desta forma, diante de seu falecimento, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso IX, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal, hipótese que se coaduna ao caso em 

tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE E DECLARA-SE EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso IX, do 

Código de Processo Civil.

DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o 

pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Nomeada como Defensora, fixam-se como honorários advocatícios à 

advogada SARA TONEZER (OAB/MT 9.074-A) o valor de 04 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 02 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000056-37.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para Audiência de Conciliação designada para o dia 04 de julho de 2018 , 

às 13h30min (MT). COTRIGUAÇU, 22 de junho de 2018. CARLOS 

ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI 

CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000047-75.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI SEBASTIAO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

04/07/2018, às 13h50min horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000048-60.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ALVES SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

04/07/2018, às 14h10min horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 
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TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000049-45.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FRAGA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

04/07/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000054-67.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

04/07/2018, às 14h50min horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000072-88.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

04/07/2018, às 16h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 22 de junho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78483 Nr: 100-39.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIR VITORINO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/MT

 Ante o exposto, ACOLHE-SE a proposta de transação penal quanto a 

LEIR VITORINO CORREIA, ficando a extinção do processo vinculada ao 

cumprimento. Assim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR o beneficiado, 

devendo iniciar o cumprimento das condições;2.Proceder ao necessário 

para a fiscalização e o cumprimento (emissão de boletos, juntada de 

comprovantes, ofícios que se mostrarem necessários);3.Ciência ao 

Ministério Público;4.Após o cumprimento (ou decurso do prazo indicado), 

vistas ao Ministério Público para manifestação;5.Após, conclusos. Serve o 

presente como MANDADO/OFÍCIO. Cotriguaçu/MT, 22/06/2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77416 Nr: 3776-29.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIRO PEREIRA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, ACOLHE-SE a proposta de transação penal quanto a 

JAMIRO PEREIRA SIQUEIRA, ficando a extinção do processo vinculada ao 

cumprimento. Assim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR o beneficiado, 

devendo iniciar o cumprimento das condições;2.Proceder ao necessário 

para a fiscalização e o cumprimento (emissão de boletos, juntada de 

comprovantes, ofícios que se mostrarem necessários);3.Ciência ao 

Ministério Público;4.Após o cumprimento (ou decurso do prazo indicado), 

vistas ao Ministério Público para manifestação;5.Após, conclusos. Serve o 

presente como MANDADO/OFÍCIO. Cotriguaçu/MT, 22/06/2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78471 Nr: 88-25.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A

 Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA, apontando-se a prática da infração penal 

tipificada no art. 50 da Lei 9.605/98.Sabe-se que a Lei 9.099/95 procura a 

celeridade, de forma que o JECrim é influenciado enormemente pela ideia 

de economia processual. Por isso, como o acusado não aceitou a 

transação, embora fosse possível a designação de audiência para 

oferecimento e aceitação da suspensão, conclui-se que o mais célere 

será a CITAÇÃO para apresentar “resposta à acusação (art. 81 da Lei 

9.099/95)” (através de advogado constituído ou, em caso de 

impossibilidade de constituir ou não-apresentação, de defensor nomeado), 

A MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO (já feita pelo 

Ministério Público), posterior análise quanto ao recebimento ou não da 

denúncia e aí sim a designação de audiência de instrução. Por isso, à 

SECRETARIA para:1.CITAR o acusado, nos termos do art. 66 e 68, ambos 

da Lei 9.099/95, para apresentar resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dez dias, BEM COMO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO; OBS.: O ato 

deve ser acompanhado de cópia da denúncia. 2.Deverá haver indagação 

se tem CONDIÇÕES DE CONSTITUIR ADVOGADO nos autos ou se 

pretende a nomeação de advogado dativo, devendo haver advertência de 

que, não apresentada a resposta no prazo legal, será nomeado defensor 

para apresentá-la;3.NÃO APRESENTANDO resposta ou afirmando que não 

constituirá defensor, proceder à nomeação de Defensor (a partir de lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância);4.NÃO 
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HAVENDO ENCONTRO, ao Ministério Público para manifestação. No 

retorno, caso seja indicado endereço em outra Comarca, desde já fica 

autorizada a expedição de Precatória. Se o caso for de “edital”, 

conclusos, pois incompatível com a Lei 9.099/95;5.Deixa-se para o 

momento de eventual recebimento da Denúncia a análise acerca dos 

possíveis requerimentos do Ministério Público;6.Após resposta, 

c o n c l u s o s ; C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 298 Nr: 7-83.1995.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneas Ferdinando Francisco Bello Junior, 

ENEAS FERDINANDO FRANCISCO BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Bataglin Coquemala 

de Sousa - OAB:5410, Otoni Cesar Coelho de Sousa - 

OAB:MS/5.400, Otoni Cesar Coelho de Souza - OAB:5400

 INTIMAÇÃO dos advogados da parte credora, para, no prazo 10 (dez) 

dias, manifestarem indicando outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, diante da resposta negativa de tentativa de bloqueios de 

valores pelo sistema BACENJUD, encartados às fls. 460/461, nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11137 Nr: 979-62.2009.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Juscimeira Ltda - 

Sicredi Vale do São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista Filho, Juarez Santos, Valmir 

Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT, Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 INTIMAÇÃO dos advogados da parte Exequente, para, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestarem requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, conforme determinação de fls. 167.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36474 Nr: 1450-05.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - 

Defensor Público - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Edital de Intimação de Sentença

 Prazo: 30 Dias

AUTOS N.º 1450-05.2014.811.0034

 ESPÉCIE: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: GIZLLENE ROSA DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: JULIANO DE SOUZA GOMES

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): JULIANO DE SOUZA GOMES Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Av. Tancredo Neves, Nº 3282, Bairro: 

Jardim América, Cidade: Vilhena-RO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/11/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 2.606,40

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos e examinados. Trata-se de ação de alimentos com 

pedido de fixação de alimentos provisórios, movida por D. H. S. S., 

representado por sua genitora GIZLLENE ROSA DOS SANTOS, em 

desfavor de JULIANO DE SOUZA GOMES, todos qualificados nos autos. A 

postulante afirma ser o menor filho do demandado e, para tanto, requer a 

fixação de verba alimentar em 30 % (trinta por cento) do salário mínimo, 

devendo ser depositada em conta bancária nº 9.839-6, Agência 2029-X, 

conta poupança do Banco do Brasil. Apresenta com a exordial os 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência e comprovante de 

residência. Tentada por várias vezes a citação do requerido, este não foi 

localizado. Desta forma, ordenou-se a citação editalícia do próprio e, 

diante da sua inércia, nomeou-se curadora especial. (Ref: 106). A 

curadora nomeada apresenta a contestação por negativa geral, 

postulando pela improcedência da lide. (Ref: 118). Instado a se manifestar, 

o Ministério Público opina pelo julgamento do mérito, com a fixação dos 

alimentos definitivos aquele percentual fixado provisoriamente. (Ref: 136). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. A respeito, colhe-se da doutrina de 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: "A liberdade da parte situa-se no campo 

da propositura da demanda e na fixação do thema decidendum. No que diz 

respeito, porém, ao andamento do processo e à sua disciplina, amplos 

devem ser os poderes do juiz, para que se tornem efetivos os benefícios 

da brevidade processual, da igualdade das partes na demanda e da 

observância da regra de lealdade processual. O mesmo se passa com a 

instrução probatória. No que toca à determinação e produção das provas, 

toda liberdade deve ser outorgada ao juiz, a fim de que possa ele excluir o 

que se mostrar impertinente ou ocioso, e de seu ofício determinar que se 

recolham provas pelas partes não provocadas de qualquer natureza" 

(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Editora Forense, 1998, p. 44). 

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente 

para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições 

pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o estado em 

que se encontra o processo. Neste sentido leciona FREDIE DIDIER JÚNIOR, 

em sua obra Curso de Direito Processual Civil, Editora Podium, p. 515 e 

516: (...) é possível o julgamento antecipado quando não for necessária a 

produção de provas em audiência, ou seja, quando a prova 

exclusivamente documental for bastante para a prolação de uma decisão 

de mérito.” “Quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade, 

mas dever que a lei impõe ao julgador, em homenagem ao Princípio da 

Economia Processual.” Dessa forma, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide nos termos do artigo 355, I e II, do NCPC. 

Considerando que não foram arguidas preliminares, passo à análise do 

mérito da ação. II – DO MÉRITO. De elementar conhecimento que a ação de 

alimentos destina-se a garantir o direito de uma pessoa para, no caso de 

existir relação de parentesco, exigir de outra os alimentos ou provisões 

necessárias à sua subsistência. No caso dos autos o requerido, conforme 

certidão de nascimento anexada à inicial é o pai do requerente. Por 

corolário, cabe a este arcar com as responsabilidades pertinentes, como 

disposto no artigo 229, da Constituição da República de 1988, in verbis: 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, 

e os filhos maiores tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade”. No mesmo sentido, o artigo 1.566 do Código 

Civil dispõe que são deveres de ambos os cônjuges/companheiros: (...) 

IV- sustento, guarda e educação dos filhos”. Da exegese do mencionado 

dispositivo, tem-se que a obrigação de sustentar os filhos é de ambos os 

pais, os quais devem prover as suas necessidades básicas. Ainda, esse 

encargo há de ser proporcional aos rendimentos de cada um, nos termos 

do §1º do art. 1.694, do Código Civil: Os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada.” Com efeito, a verba alimentar deve ser arbitrada de acordo com 

a instituição de um liame de proporcionalidade a ser traçado entre a 
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necessidade de quem o postula e a possibilidade de quem é chamado a 

prestá-la, nos termos do citado art. 1.694, § 1.º do Código Civil de 2.002. 

Equivale dizer, o ‘quantum’ a ser arbitrado a título de alimentos deve 

guardar correspondência com a tríade necessidade/possibilidade e 

proporcionalidade e, dela, não pode se dissociar. Da minuciosa análise do 

feito, extrai-se que a representante legal do menor, consoante declaração 

de hipossuficiência, não tem fonte de renda para sozinha suportar a 

manutenção do filho. Quanto ao requerido, não há nos autos qualquer 

informação sobre atual atividade laboral por ele exercida e, por 

consequência, desconhecida sua renda, nesta oportunidade. Diante 

dessa perspectiva, desfrutando o alimentante de ganhos salariais incertos 

e que não restaram perfeitamente delineados, considero que melhor se 

adapta a estas premissas a fixação de percentual que deve incidir sobre o 

salário-mínimo nacional, como forma de assegurar a implementação do 

nexo de proporcionalidade preambularmente almejado, independentemente 

de oscilações salariais que o requerido eventualmente possa no futuro 

padecer. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou 

sobejamente demonstrada a necessidade do infante em auferir alimentos, 

entendendo que a verba alimentar deva ser fixada no patamar equivalente 

a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, hoje equivalente à R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), à míngua da 

existência de elementos de convicção tendentes a evidenciar a exata 

dimensão da capacidade econômica que o requerido desfruta e, máxime 

em função das necessidades do alimentado que não dispõe de recursos e 

meios para promover, na sua plenitude, a própria subsistência e carece de 

tratamento e recursos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de alimentos com pedido de fixação de alimentos 

provisórios intentada por D. H. S. S., representado por sua genitora 

GIZLLENE ROSA DOS SANTOS, em face de JULIANO DE SOUZA GOMES, 

para o fim de: a) CONDENAR o requerido JULIANO DE SOUZA GOMES ao 

pagamento de pensão alimentícia ao filho D. H. S. S., fixada definitivamente 

em 30% (trinta pontos percentuais) do salário mínimo vigente, o que 

equivale atualmente à quantia de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), mensalmente, a serem pagos até o trigésimo dia 

útil de cada mês, cuja incidência deverá se operacionalizar a partir da data 

da citação do réu, no termos do art. 13, § 2.º da Lei n.º 5.478/1.968; Via 

de consequência, CONFIRMAR a tutela de urgência concedida à Ref: 3. b) 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e sem honorários, uma vez que a 

parte autora está assistida pelo Ministério Público e defesa do réu foi 

patrocinada por advogado nomeado a ser custeado pelo Estado. P.R.I. 

Transitada em julgado, expeça-se certidão em favor da advogada 

nomeada, no valor de 02 URHs a serem pagas pelo Estado de Mato 

Grosso. Após, arquive-se com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Dom Aquino – MT, 05 de junho de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal Eu, Antonio dos Reis Lima 

Filho - Técnico Judiciário, digitei.

 Dom Aquino - MT, 20 de junho de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 41145 Nr: 425-83.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo de 15 (quinze) dias querendo se manifestem 

acerca da juntada do Mandado de Penhora e Avaliação, juntamente com o 

Laudo de Avaliação (ref.91) e da petição do executado (ref.92).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36437 Nr: 1428-44.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEU CARLOS GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55031 Nr: 1003-75.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1003-75.2018.811.0034

Código nº 55031

VISTOS ETC,

Devidamente realizada a busca e apreensão (ref. 14) houve exaurimento 

da finalidade deste incidente, assim, OFICIE-SE a 3ª Vara Cível da Comarca 

de Primavera do Leste/MT informando a apreensão do bem e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 18 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45858 Nr: 433-26.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLA SANTOS FERNANDES - ME, TERESA 

DOS SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.26, compelementando a diligência para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49972 Nr: 2146-36.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE DE FATIMA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50153 Nr: 2257-20.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 
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Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALE CRISTINA GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50576 Nr: 2463-34.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley da Costa Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47585 Nr: 1162-52.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eledir Miranda de Amorim, ELOÍZA CRISTINA 

MENDONÇA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte exequente, para, efetuar o 

complemento do pagamento da diligência do Oficial de Justiça, uma vez 

que o imóvel a ser avaliado pertencer a região do “boiadeiro do meio” 

devendo ser observado que será 01 (um) ato (avaliação ) da parte e que 

as guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37785 Nr: 468-54.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO GOMES SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A- Sociedade Anônima 

Fechada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da juntada de 

correspondência devolvida de ref.53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37429 Nr: 301-37.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DO VALE CONCEIÇÃO NEVES, ADEMAR DOS 

SANTOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 Certifico e dou fé que, o prazo de 30 (trinta) dias do edital de citação 

(ref.68)decorreu em 12/03/2018. Certifico ainda que a contestação de Ref: 

73 foi protocolada tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53341 Nr: 233-82.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.24 e no prazo legal se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50629 Nr: 2488-47.2017.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, JULIANA MASCARENHAS DE ARAÚJO - OAB:392020, 

Marcelo Junqueira Inglez de Souza - OAB:182.514, Marcus Vinícius 

Gregório Mundim - OAB:14235, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959, 

Vivian Behningt Manzi - OAB:329.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.44.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35286 Nr: 885-41.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Alcindo Peres da Rosa, Juiz(a) de Direito em Substituição 

Legal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Aquino - MT, na 

forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, na Primeira sessão extraordinária com início previsto para o dia 

,09/08/2018 às 09:00 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a 
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modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

09.08.2018 Autos nº 885-41.2014.811.0034 (Código: 35286) – Réu: 

Jeronimo Luiz da Silva, incurso no artigo 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, 

ambos do Código Penal

Eu, Erick Leite Ferreira, que o digitei.

Dom Aquino - MT, 08 de maio de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35286 Nr: 885-41.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Alcindo Peres da Rosa Juiz(a) de Direito em Substituição 

Legal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Aquino - MT, na 

forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na primeira sessão extraordinária do Tribunal do 

Júri desta Comarca, com início previsto para o dia 09/08/2018 às 09:00 

horas, ficando pelo presente edital convocados a comparecer na referida 

data e horário, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao final 

indicado.

1. Zeile Pereira Borges - Professora

2. Maria Rita da Silva - Professora

3. Fábio da Silva Borges - Auxiliar de Escritório

4. Vanderlene de Senna - Autônoma

5. Joquelina Pereira Leite Batista - Professora Aposentada

6. Pedra Maria Pereira da Costa - Funcionária Pública

7. Maria Conceição Alves Costa - Professora Aposentada

8. Maria Aparecida Ferreira Gandes - Funcionária Pública

9. Donizete Dias Dourado - Lavrador

10. Jussara Costa de Sales - Funcionária Pública

11. Luiz Relbe Rodrigues - Autônomo

12. Luciene Santana do Monte - Agente de Administração Pública

13. Ivone Alves Diniz - Instrutora Auto Escola

14. Anselmo Ferreira de Souza - Funcionário Público

15. Auro José de Souza - Vendedor

16. Leiliane Ferreira de Souza - Comerciante

17. Leiliane do Nascimento Araújo - Funcionária Pública

18. Flávio Alves Gonçalves - Motorista

19. Joeny Ribeiro da Silva - Professora

20. Donizete Ferreira da Cruz - Auxiliar de Farmácia

21. Carlos Antunes Souza de Oliveira - Funileiro

22. Maria de Lourdes Oliveira - Professora Aposentada

23. Lourivaldo dos Reis Lima - Agente de Saúde

24. Danila Moraes Silva Souza - Funcionária Pública

25. Luciney Fernanda da Silva - Professora

 SUPLENTES:

1. Eduardo Gomes Lacerda – Funcionário Público

2. Sirlene Vieira de Jesus - Contadora

3. Adelalícia Amorim dos Santos – Professora Aposentada

4. Joá Carvalho Barbosa - Comerciante

5. Marcos Rogério Leopoldino Santos - Comerciante

 Eu, Erick Leite Ferreira , que o digitei.

Dom Aquino - MT, 18 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz (a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48796 Nr: 1690-86.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovania Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da Carta Precatória 

devolvida diligência negativa de ref.36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50606 Nr: 2471-11.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2471-11.2017.811.0034

Código nº 50606

VISTOS ETC,

Considerando o termo de audiência de ref. 13 e o ofício de ref. 18, 

DESIGNO nova audiência de conciliação a ser realizada com a conciliadora 

do Juízo no DIA 14 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H.

OFICIE-SE à 14ª Vara Cível da Comarca de Rio de Janeiro/RJ informando a 

nova data para retificação da precatória de citação do requerido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 14 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38957 Nr: 1043-62.2015.811.0034

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1043-62.2015.811.0034

Código nº 38957

VISTOS ETC,

Em consonância com a manifestação do Ministério Público de ref. 100, 

DESIGNO nova audiência de conciliação a ser realizada com a conciliadora 

do Juízo no DIA 14 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H30.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 14 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50178 Nr: 2269-34.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 Código: 50178

DESPACHO

VISTOS, etc.

Conforme determinado pela portaria 14/2018-PRES, passa este juiz de 

direito a responder pelos processos crimes em geral nesta comarca de 

Dom Aquino/MT.
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 Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiência 

desta comarca, e, visando a celeridade processual, eis que os autos se 

trata de carta precatória, ANTECIPO a audiência designada para o dia 

05.04.2018 às 15h30 (MT).

Cientifique-se o Ministério Público.

Comunique o juízo deprecante a nova data de audiência.

Intime-se/requisite-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário com a urgência que o caso requer.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 03 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71927 Nr: 165-91.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUCIANO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR JOSÉ DEBASTIANI, RECI TEREZINHA 

PAGLIARI DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a se manifestar 

sobre o AUTO DE PENHORA juntado as folhas 56.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50511 Nr: 409-25.2011.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudine Monteiro da Silva, Manoelita Conceição 

Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloir Ribeiro, Antonia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB/MT 

2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno R. Estevam - 

OAB:OABMT - 13.539, Gilberto Pereira Ribeiro - OAB:17919/O

 Diante do retorno da Carta Precatória, e com a confirmação da oitiva da 

testemunha naquela Comarca, impulsiono os autos para intimar as partes 

para apresentação das Alegações Finais, no prazo legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113038 Nr: 538-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, Reinaldo 

Aparecido Mota, Valdeir Miguel da Silva, Hercules Sanches de Noronha, 

Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de Souza, CLEONICE DE 

SOUZA ROCHA, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, Davi de Paula Leite - 

OAB:21.146-OAB/MT, Gilberto Dias Carolina - OAB:49007

 Trata-se de pedido de prisão domiciliar realizado por Irineu Ferreira de 

Souza.

Alega o acusado que sofreu queimaduras graves no interior do presídio 

“Ferrugem”, estando internado para na unidade de saúde do município de 

Sinop/MT.

Diante do exposto, requer a conversão da sua prisão em prisão domiciliar.

Ouvido o Ministério Público.

DECIDO.

Revela-se descabida a concessão da prisão domiciliar ao acusado, 

porquanto não se enquadra a ré no rol taxativo do artigo 318 do Código de 

Processo Penal, dado que inexiste nos autos prova da efetiva 

necessidade do deferimento do pleiteado, sendo que somente foi aportado 

ao feito receituário e ficha de atendimento médico, os quais não 

demonstram que o detido encontra-se debilitada por doença grave e que o 

ambiente prisional não é adequado para sua permanência.

Ademais, já decorreram 2 (duas) semanas desde a data constante no 

laudo de fls. 1329, estando as feridas em processo de cicatrização 

avançado, conforme demonstrado no laudo aportado aos autos, sendo 

possível realizar o tratamento no local da custódia.

Logo, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, formulado pelo acusado 

IRINEU FERREIRA DE SOUZA, por falta de amparo legal.

Intime-se.

SIRVA a presente decisão como mandado de intimação e carta precatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14515 Nr: 1062-89.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimorvan Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luis Werner - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte executada, 

para aportar aos autos a certidão da matricula nº.7538 do cartório de 

registro de imóveis de Diamantino-MT, para confirmação da propriedade e 

aferição da eventual existência de credores hipotecários, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116309 Nr: 3057-49.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ágil Distribuidora de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gritti Restaurantee Pizzaria Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Contini Roveri 

- OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do oficial de justiça informando que o estabelecimento da 

empresa requerida encontra-se fechado, autorizo a abertura da porta por 

um chaveiro para possibilitar o acesso ao local para arresto dos bens, 

conforme requerido na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116286 Nr: 3036-73.2018.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGdS, EdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCdSS, JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos 

Batista - OAB:MT/23.392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE TUTELA E GUARDA DE MENOR C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por VALDEMAR GOMES DE SOUSA e 

ELIZANGELA DE MORAIS SOUZA em face de KEZE CONSUELO DA SILVA 

SUNIGA e JONATAN MORAIS DE SOUZA, pretendo. liminarmente, a 

obtenção da guarda provisória da neta HELENA SUNIGA DE SOUZA.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/26.
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É o sucinto relatório.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Passo à análise da tutela de urgência pleiteada.

Informam os autores que os pais da criança, ora requeridos, possuem 

vida conturbada pela dependência química e pela prática de crimes de 

pequena monta. Inclusive, no dia 10.05.2018 a Polícia desmantelou uma 

boca de fumo de propriedade dos pais da criança. Desde tal dia, os 

requeridos desapareceram e deixaram a criança com os requerentes.

Ocorre que a genitora da criança apareceu, ameaçando levar a criança 

consigo para rumo ignorado.

Apesar de tais alegações, não há provas nos autos aptas a ensejarem o 

reconhecimento da probabilidade do direito.

Assim, mostra-se prudente, antes de deliberar acerca da guarda 

provisória, a realização de estudo psicossocial.

Do exposto, determino a imediata realização de estudo psicossocial na 

residência dos requerentes, devendo a equipe multidisciplinar deste juízo, 

ainda, trazer informações quanto ao paradeiro e histórico social dos 

requeridos.

Confiro o prazo de 02 (dois) dias para a juntada de laudo do estudo.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para análise do 

pedido liminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93948 Nr: 1692-62.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Padilha Sabatine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Admito a habilitação do assistente de acusação. Registre-se nos 

sistemas.

Indefiro a oitiva das testemunhas arroladas como “do juízo” na denúncia. 

Como consabido, testemunhas do juízo são aquelas indicadas para suprir 

dúvida do juízo natural da causa, sendo a indicação da peça inaugural 

meramente sugestiva.

Na forma do art. 378 do CPC, aplicável por extensão ao processo criminal 

em razão do disposto no art. 3º do CPP, ninguém se exime de colaborar 

com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Deflui que a 

testemunha chamada a prestar depoimento em juízo tem, de per si, 

obrigação de comparecer ao ato, na hora e local indicados no mandado. O 

não atendimento ao chamado judicial acarreta consequências de diversas 

ordens, seja na desorganização da pauta do Poder Judiciário, seja na 

expressiva perda de tempo dos membros da Defensoria Pública, do 

Ministério Público e da OAB.

Justamente por estas razões é que a lei processual autoriza a condução 

coercitiva da testemunha, que, devidamente intimada, não comparece ao 

ato solene. Além disso, a lei processual prevê expressamente que a 

testemunha conduzida coercitivamente para o ato deverá responder pelas 

despesas decorrentes do adiamento e custas da diligência, conforme 

expresso no art. 455, parágrafo 5º, do CPC, e art. 219, do CPP.

Assim, tendo em vista que as testemunhas Luiz Guerreiro Campos, apesar 

de devidamente intimado não compareceu voluntariamente ao ato judicial, 

fazendo-se presentes apenas quando conduzidas por autoridade policial, 

após determinação deste juízo, e tendo este agir desidioso causado 

atraso na realização da audiência e implicado custo com o deslocamento 

de guarnição policial para realizar a sua condução, é de rigor a aplicação 

de multa prevista no art. 455, parágrafo 5º do CPC, a qual, desde já 

arbitro, por analogia ao disposto no art. 458 do CPP, no valor equivalente a 

R$ 100,00 (cem Reais) mínimo nacional, além do ressarcimento das custas 

da diligência, as quais estimo em R$ 100,00 (cem Reais).

Intime-se a testemunha para que recolha o valor da multa e do 

ressarcimento das despesas, ambas em favor do Estado de Mato Grosso, 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo juntar aos autos comprovante do 

adimplemento.

Não adimplida a multa ou as despesas do adiamento, encaminhe-se à 

Procuradoria Geral do Estado para fins de inscrição em dívida ativa, 

protesto e negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Encerrada a instrução, concedo às partes o prazo sucessivo de 5 (cinco) 

dias para apresentação de memoriais finais escritos.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42398 Nr: 1778-72.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS DIAS DA COSTA, ADIEL DIAS DA SILVA, RENI 

DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BATTIROLA GOETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido para 

apresentação das alegações finais, na forma do art. 364, parágrafo 2º, do 

CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88564 Nr: 1653-02.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ademir Tesk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40622 Nr: 2825-18.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARQUES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109354 Nr: 2561-54.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Maria Sales Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdemar Souza Santos - 

OAB:22516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14670 Nr: 1426-61.2004.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Eletricas Matogrossenses 

S/A, Agostinho Fin, Ademar Fin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 
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OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3.889-OAB/MT, Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requeridas) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112783 Nr: 339-79.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isac Eugenio Dias, EKdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Marmentini Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Caroline Goloni - 

OAB:19.711/O, Leonardo Melo de Oliveira - OAB:13.307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria nº 027/2018 que suspendeu o expediente 

externo e os prazos processuais nesta Comarca de Guarantã do Norte 

nos dias 25.06.2018, 26.06.2018 e 27.06.2018, redesigno a audiência de 

conciliação para a data de 17 de julho de 2018, às 09h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 101839 Nr: 2500-33.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HELIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 98094 Nr: 313-52.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilse Tesch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 57/59, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 113074 Nr: 576-16.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Linconl Siquieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 37, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-36.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DOS SANTOS SANTA ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que tendo em vista a portaria nº 027/2018 que 

suspende o expediente, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

22 de agosto de 2018, às 10h00min. Guarantã do Norte/MT, 21 de junho de 

2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-06.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MEDEIROS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que tendo em vista a portaria nº 027/2018 que 

suspende o expediente, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

22 de agosto de 2018, às 10h20min. Guarantã do Norte/MT, 21 de junho de 

2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-88.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MEDEIROS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que tendo em vista a portaria nº 027/2018 que 

suspende o expediente, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

22 de agosto de 2018, às 10h40min. Guarantã do Norte/MT, 21 de junho de 

2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-73.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que tendo em vista a portaria nº 027/2018 que 

suspende o expediente, foi cancelada a audiência de conciliação 

designada para o dia 27/06/2018. Guarantã do Norte/MT, 21 de junho de 

2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-64.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Relatório dispensado. Aduz a parte autora que não contraiu 

nenhum contrato que legitimasse a parte autora a atribuir a si o débito 

inserto nos cadastros de inadimplentes. A requerida, apesar de 

devidamente representada deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, o que implica revelia. O pedido, portanto, é parcialmente 

procedente. Sendo revel a requerida, de se ter por inexistente a dívída. O 

pedido de indenização por dano moral, no entanto, é improcedente. A 

parte autora contava com outras inscrições negativas em seu nome, o que 

afasta, de per si, o reconhecimento de dano moral indenizável. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente 

a dívida perseguida pela requerida e determinar a imediata exclusão do 

nome da autora dos cadastros de inadimplentes, por esta razão. Sem 

sucumbência. Intime-se para cumprimento em 5 (cinco) dias. Decorrido 

sem recurso, arquive-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-43.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS BALBINOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIEIRA & LEITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Dispensado relatório HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes e extingo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários. Intimem-se e Arquive-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-61.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO SILVEIRA WILGES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a audiência lançada automaticamente pelo sistema 

para 28/06/2018 não foi cumprida, por este motivo redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, às 11h40min. Guarantã do 

Norte/MT, 25 de junho de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-28.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DANATIELY RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que tendo em vista a portaria nº 027/2018 que 

suspende o expediente, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

22 de agosto de 2018, às 12h20min. Guarantã do Norte/MT, 25 de junho de 

2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 413 Nr: 37-15.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelar Domingues Carpenedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:23.840/DF, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, WILLIAN JOSE DE ARAÚJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado dos termos da certidão do 

Sr. Meirinho de fls, 422v, afim de que promova nos autos o recolhimento 

da condução para cumprimento do mandado, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 1118-66.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFAdO, KGAdO, RGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1118-66.2013.811.0036 (32582)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da parte exequente de fls. 89/89v.

Pois o Executado MAURICIO HONORATO DE OLIVEIRA devidamente citado 

pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça (fl. 86) não efetuou o 

pagamento das parcelas vencidas da pensão alimentícia executada, e nem 

comprovou documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, deixando 

transcorreu “in albis” o prazo para responder a presente Ação.

 Dessa forma, com base no art. 528, caput e §3º do Novo Código de 

Processo Civil:

1) REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA para 

atualização do débito alimentar que deverá ser pago pelo executado.

2) DETERMINO o protesto em Cartório do presente débito alimentar, título 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do Novo CPC.

OFICIE-SE o respectivo Cartório de Protesto.

3) DECRETO a PRISÃO CIVIL do executado MAURICIO HONORATO DE 

OLIVEIRA por 03 (três) meses.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão. Após, caso necessário, 

ENCAMINHE-SE o referido mandado à Delegacia de Capturas e a outros 

órgãos de praxe, registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

4) Por fim, EM CASO DE PRONTO PAGAMENTO correspondente as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo (art. 528, §7º do Novo CPC), 

RECOLHA-SE o mandado de prisão ou expeça-se o alvará de soltura, 

conforme o caso.

5) NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 21/06/2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30255 Nr: 98-74.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMG, SJSdO, SGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 98-74.2012.811.0036 CI 30255

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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PARTE REQUERENTE: Marcelo Moreno Galvão e Stefani Jaqueline Santos 

de Oliveira e Sozeneire Galvão Santos

PARTE REQUERIDA: Marcelo Moreno de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marcelo Moreno de Oliveira, Cpf: 

03568154129, Rg: 1200692-0 SSP MT Filiação: Pedro de Oliveira e Maria 

das Graças Moreno de Oliveira, data de nascimento: 13/04/1978, 

brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, solteiro(a), vaqueiro, Endereço: Rua 

Presidente Juscelino Kubistcheck, Nº 201, Bairro: Jardim Paulista, Cidade: 

Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada MARCELO MORENO DE 

OLIVEIRA acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para efetuar, o pagamento das custas processuais pendentes, no valor 

de R$ 775,82 (setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos) - "Custas R$ 601,32 + Taxa Judiciária R$ 174,50 = 775,82", no 

prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de PROTESTO, conforme Provimento nº 40/2014-CGJ e nº 

88/2014-CGJ. Eu, Susi Rodrigues Farias, digitei.

 Guiratinga - MT, 21 de junho de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e contadora

Central de Arrecadação e arquivamento

Matrícula 26057

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 31373 Nr: 1219-40.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmary Xavier dos Santos-ME, Wilmary Xavier 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o executado pagar a dívida 

ativa, sem oferecimento de embargos, conforme certidão de fl. 48 do 

oficial de justiça. Ademais, Intimo a parte exeqüente, para que se 

manifeste acerca da mesma.

Guiratinga - MT, 25 de junho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 50402 Nr: 2196-56.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inair Brandão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Robert Luis de Souza Conceição - 

Procurador Federal - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme Ofício de Ref. 56.

Guiratinga - MT, 25 de junho de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89525 Nr: 1303-45.2018.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20719/O

 Diante disso, uma vez que o presente feito tem por objetivo a garantia de 

proteção às vítimas de violência doméstica, não vislumbro cabimento no 

pleito do ofensor, eis que o retorno ao status anterior de eventual veículo 

de propriedade do casal deve ser discutido em ação própria para 

tanto.Assim, INDEFIRO o pedido de Ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76826 Nr: 1079-15.2015.811.0096

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESA MOREIRA DE SOUSA - 

OAB:127724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas judiciais no importe de R$ 

10.085,37 (dez mil oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas Finais), preencher os 

campos com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum de Itaúba-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70641 Nr: 885-20.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SOARES GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

591,18(quinhentos e noventa e um reais e dezoito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 435,25 (quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 155,93(cento e 

cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum de Itaúba-MT.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 11/2018/ADM

O Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO, o pedido de Providência nº 38-26.2015.811.0027, Código 

36530, referente à destinação dos depósitos de valores, realizados a 
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partir de 30/03/2011, na conta corrente destinada ao pagamento de 

diligências dos Oficiais de Justiça;

 CONSIDERANDO ainda, a publicação da lei nº 10.139./2014, que 

determina que os valores referentes a depósitos identificados das 

diligências para o cumprimento de mandado judicial, bem como os valores 

proporcionais decorrentes de sua aplicação, sejam rateados entre os 

Oficiais de Justiça nos termos do artigo 2º;

 1. Torna pública a divulgação deste procedimento a TERCEIROS 

INTERESSADOS, a fim de que postulem eventual restituição de valores 

depositados a título de diligência para oficiais de justiça na conta corrente 

nº 16002-4, Banco do Brasil agência 2186-5, Juízo de Direito da Comarca 

de Itiquira/MT, nos casos em que o mandado não tenha sido cumprido, 

sendo o edital extensivo aos EX-SERVIDORES deste Poder Judiciário e 

seus eventuais SUCESSORES, que tenham laborado no cumprimento de 

mandados no período, para pleitearem o que entender de direito, nos 

termos previstos no parágrafo único, do art. 3º da Lei 10.139/2014.

 2. Fica estipulado o prazo de 15 (quinze) dias para que os interessados 

se manifestem.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital.

Itiquira/MT, 25 de junho de 2018. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito e 

Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46373 Nr: 2305-34.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cd2OdI, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Dr. Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Itiquira, nomeio como defensor(a)dativa a 

Dra. Karen Kelly Rossatto dos Santos, 19.204 OAB/MT, com escritório na 

Avenida Governador Julio José de Campos, 1839, sala 103, Ed. Atrium, na 

cidade de Rondonópolis/MT para ingressar com a Ação de Investigação de 

Paternidade em favor de Adriana Alves Moraes em face de Jean Lucas 

Ventura Bueno a tramitar perante a Secretaria da Vara ùnica desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33483 Nr: 564-27.2014.811.0027

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: João Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Riveiro Rocha - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com a cota ministerial de ref. 33 e com 

fundamento no artigo 213, inciso I, alínea “d”, da Lei de Registros Públicos, 

INDEFIRO o pedido de retificação de área pela via 

administrativa.Comuniquem-se o suscitante e os interessados que por 

ventura se apresentaram aos autos.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 

21 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5081 Nr: 792-17.2005.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtezer Nicolau Hunhoff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Ferreira Martins, Rosana Maria Maia de 

Barros Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deuzânia Marques Vilela Alves 

- OAB:5.177/B/MT, Jedinaldo Macena de Meneses - OAB:18642/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322, Maria Cristina Flores Figueiredo - OAB:4444, Roberley 

Rodrigues Ribeiro - OAB:3022

 Em reieteração do impulso do dia 15/05/2018; Nos termos da Legislação 

Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que dispõe sobre o cumprimento 

de atos ordinatórios pelos senhores gestores das varas judiciais cíveis do 

Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ 

que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono os autos ao setor de envio 

de matéria p/ imprensa para intimar o Requerente, na pessoa de seu 

advogado, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

por meio de guia emitida através do site “www.tjmt.jus.br”, devendo trazer 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38643 Nr: 920-85.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 Motivo pelo qual, flagrante a ilegalidade em continuar o cumprimento de 

sua pena em regime mais gravoso do que deveria, concedo-lhe a 

progressão de regime, a qual se consumou no dia 27 de março de 2018, 

devendo ir imediatamente do regime fechado para o semiaberto.Tendo em 

vista que nesta comarca não há colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar, deve o recuperando ser posto imediatamente em 

liberdade, eis que o cumprimento de pena em regime mais gravoso do que 

deveria é nítida violação a seus direitos constitucionais.Designo audiência 

admonitória para o dia 04 de março de 2019 às 14h00, intime-o para que 

compareça ao ato.Proceda-se com a soltura do recuperando, 

EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA, advertindo-o que o não 

comparecimento na audiência designada acarretará com o cometimento de 

falta, podendo ter novamente determinado sua segregação, devendo 

informar este juízo no prazo de 15 (quinze) dias seu atual 

domicilio.Proceda-se com nova realização de cálculo de pena, levando em 

consideração os dias aqui remidos e a fundamentação exposta.Oficie-se 

a Fazenda Pública Estadual para que proceda com a cobrança da multa 

aplicada em sentença.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Itiquira-MT, 21 de junho de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31034 Nr: 874-04.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lael Dias Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Alameda Mendes - 

OAB:48.009 OAB/DF

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de boa 

fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial constante 

nos autos e quanto ao interesse na restituição da arma de fogo 

apreendida, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, 

já que inexiste interesse da arma na persecução penal, haja vista que já 

foi realizado o laudo pericial.Determino a intimação, por meio de edital com 

prazo de 10 (dez) dias, da parte interessada e eventual proprietário de 

boa fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC.Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde 

já o perdimento da arma e munições, com encaminhamento ao Comando do 

Exército para destruição.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT para 

Itiquira-MT, 15 de março de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Ottenio, digitei.

Itiquira, 17 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57332 Nr: 1264-61.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newlabor Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12667 Nr: 939-67.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair de Cinque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Bezerra dos Santos 

- OAB:OAB/MT 9521-B, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:9883/O, SAULO MORAES - OAB:4732

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa da ré, 

visando suprir omissão da sentença de fls. 226/228.

 Alegando, em síntese, que a sentença foi omissa quanto a descrição do 

local do fato onde teria acontecido o evento criminal.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico a tempestividade da interposição do presente recurso, pelo que 

RECEBO o presente.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não se verifica a 

existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença 

vergastada que condenou a ré a pena restritiva de direito, tendo em vista 

o local do fato está descrito conforme consta na denúncia e nos 

depoimentos das testemunhas.

 Diante do exposto, nos termo artigo 382 do Código de Processo Penal, 

CONHEÇO dos embargos de fls. 240/241 e, os REJEITO, visto que, na 

sentença proferida às fls. 226/228, não se vislumbra qualquer 

contradição, obscuridade ou omissão.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43280 Nr: 898-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uesley Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, iimpulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o Réu, na 

pessoa de seu advogado constituído, para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após o decurso do prazo, vistas ao representante do 

Ministério Público, para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57472 Nr: 1323-49.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MATOS SILVA, Laiuma Pereira Schubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, entendo presentes os pressupostos legais, com 

fulcro no artigo 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente a 

reintegração de posse dos autores sobre o imóvel:- Localizado na Rua BR 

299, S/N, Bairro Goiás, loteamento 3360, quadra 14ª/5, sob a inscrição 

imobiliária de número: 01.002.006.014ª.003.001 nesta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57307 Nr: 1247-25.2018.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia Gonçalves do Carmo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De cujus Ronaldo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDERIS DE MOURA - 

OAB:35981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, nos termos dos artigos 98, “caput”, e 321, ambos do Código 

de Processo Civil, concedo a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias 

para efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção 

do feito sem resolução de mérito.Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às Providências.Itiquira-MT, 20 de junho de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57446 Nr: 1316-57.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o exequente requer a execução de 

alimentos no período compreendido entre agosto de 2017 a junho de 2018, 

sendo que as últimas três prestações seja processadas pelo rito que 

autoriza a prisão civil do executado e as demais pelo rito que autoriza a 

realização de penhora em bens deste.

Contudo, processar e julgar duas execuções de alimentos que seguem 

ritos distintos em um único processo, acarretará com o retardamento e 

desordem do feito, além da impossibilidade de se processar duas ações 

com procedimentos ditos em um único processo.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 dias para que regularize o feito, 

optando pelo seguimento de apenas um dos ritos da execução, ajuizando 

caso queira, nova ação no tocante aos alimentos não abarcados por esta, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 20 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48519 Nr: 852-67.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herly Barbosa de Almeida,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 20 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50568 Nr: 1891-02.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a autarquia requerida foi citada, e não 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a revelia 

da requerida, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso III do mesmo Códex, 

haja vista que os documentos acostados aos autos em que acompanham 

a exordial, ainda que considerados início de prova material, não são 

suficientes à procedência do pedido.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

março de 2019, às 13h30min, devendo as partes ser intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, 

ambos requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da 

data designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50578 Nr: 1895-39.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euvanildo Severiano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a autarquia requerida foi citada, e não 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a revelia 

da requerida, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso III do mesmo Códex, 

haja vista que os documentos acostados aos autos em que acompanham 

a exordial, ainda que considerados início de prova material, não são 

suficientes à procedência do pedido.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

março de 2019, às 14h00min, devendo as partes ser intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, 

ambos requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da 

data designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51421 Nr: 2369-10.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 

2019, às 13h00min.

Intimem-se a requerente através de seu procurador, bem como a parte 

requerida.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56151 Nr: 715-51.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO F MONTEIRO CIA LTDA ME, Angela 

Francisca Monteiro Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, JULIAR 

COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência 

pleiteada pelo autor, determinando que os requeridos retirem o nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) por 

dia de descumprimento, até o teto máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43899 Nr: 833-95.2016.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA Aviação Agricola Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Luiz Veronese - 

OAB:19611/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.
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Tendo em vista que a parte requerida impugnou a avaliação do Oficial de 

Justiça alegando que foi realizada de forma equivocada e em 

desconformidade com a realidade da região, entendo que é necessária 

uma nova avaliação, conforme preconiza o artigo 873 do Código de 

Processo Civil.

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro 

na avaliação ou dolo do avaliador;”.

Sendo assim:

 I - Nomeio o IPC - Instituto de Perícias Científicas, localizado na Rua da 

Paz, n. 185, na cidade de Campo Grande/MS, CNPJ: 0920892/0001-49, 

CEP: 79002-190, por meio de seu representante, para prestar 

compromisso e apresentar sua proposta de honorários para os trabalhos 

necessários aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Juntada a proposta, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste sobre os honorários, devendo ela depositar de 

50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para o início dos 

trabalhos, já que a parte autora concordou com a avaliação do Oficial de 

Justiça.

Intimem-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57494 Nr: 1332-11.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:24727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, equivalente atualmente a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), bem como 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias dos menores, a ser pago 

mensalmente pelo requerido, à partir da citação, através de depósito 

bancário, qual seja, Banco do Brasil, agência 2186-5, conta corrente nº 

10950-9.

5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

7. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me os autos 

conclusos para designação de conciliação, instrução e julgamento.

8. Sem prejuízo, intimem-se a equipe multidisciplinar deste Juízo, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a realização de estudo 

psicossocial na residência da requerente, a fim de verificar a situação em 

que os menores se encontram.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40377 Nr: 609-97.2016.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WELLERSON ANELKA MENDES DE SOUZA, Luzia 

Erotildes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES FERREIRA - 

OAB:7092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, apesar de 

devidamente intimado (fls. 17), o patrono da parte autora não promoveu os 

atos e diligências que lhe incumbia (fls. 18).

 Assim, por força do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

 Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e, na sequência, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Após, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44740 Nr: 1322-38.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do laudo pericial de fls. 122/126 dos autos, 

DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem acerca do seu inteiro teor, requerendo o que entender 

pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34929 Nr: 110-50.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suessa Lima Neiva, GENESIO AGRIPINO NEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LIMA NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Não havendo preliminares e inexistindo outras questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legitimas, DECLARO o processo 

SANEADO.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que, por 

ora, reputo pertinente a produção da prova testemunhal e depoimento 

pessoal.

Designo audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 21 de agosto de 2018, às 14h30.

INTIME-SE pessoalmente a parte requerida para prestar depoimento 

pessoal, constando no mandado que se presumirão confessados os fatos 

contra ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 745 de 909



depor (CPC, art. 385, § 1º).

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem rol de 

testemunhas de acordo com art. 450 do CPC. CONSIGNE-SE que cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). A inércia na 

realização da intimação das testemunhas pelo advogado da parte ou a 

ausência delas na audiência designada de forma injustificada importara em 

desistência de sua inquirição e preclusão da prova testemunhal (art. 455, 

§ 2º e 3º, do CPC).

Assevero que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.

Cientifique o Ministério Público.

COLHA-SE manifestação do Ministério Público acerca do pedido de 

expedição de passaporte formulado às fls. 145/146.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41478 Nr: 1218-80.2016.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucely Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, por seus advogados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do inteiro teor da certidão do meirinho 

de fls. 91 dos autos.

Apresentada a manifestação, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação.

Decorrido o prazo in álibis, fato que deverá ser certificado nos autos, 

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o andamento do feito, advertindo, expressamente, 

que o decurso do prazo sem manifestação ensejará a extinção do feito 

sem resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, inciso III, c/c § 1°, do 

CPC.

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48435 Nr: 1109-95.2018.811.0047

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA APARECIDA DA SILVA CAMPOS, CARMEN 

VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC e diante da dicção 

do art. 87, da Lei 13.146/15, DEFIRO a tutela de urgência postulada para o 

fim de CONCEDER a curatela provisória de CARMEN VIERIA DA SILVA à 

sua filha JOSEFA APARECIDA DA SILVA, uma vez que esta é quem vem 

prestando assistência e cuidados necessários a interditanda, sendo a 

pessoa indicada para gerir provisoriamente todos os atos da vida 

civil.INTIME-SE a curadora provisória para prestar compromisso no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 759, inciso I, do CPC.Desde já, 

fica a curadora provisória nomeada depositária fiel dos bens que a 

interditanda possui ou vier possuir e valores por ela recebidos, restando 

obrigada a prestar contas quando instada para tanto, observando-se o 

disposto no art. 553, do CPC, e as respectivas sanções.(...).LAVRE-SE 

termo de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente 

vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes a interditands, salvo com autorização 

judicial.Os direitos civis inerentes ao cidadão permanecem inalterados, 

como o direito de votar e expressar, sempre que possível, sua opinião, 

vez que a medida possui caráter protetivo e não de interdição de 

exercícios de direitos.Designo ENTREVISTA minuciosa acerca da vida, 

negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos da 

interditanda para o dia 17 de julho de 2018, às 17 horas.CITE-SE e 

INTIME-SE a interditanda para comparecer na entrevista designada, 

ficando ciente que dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

da entrevista, poderá impugnar o pedido.Deverá constar no mandado a 

advertência de que, caso a interditanda não constitua advogado, ser-lhe-á 

nomeado curador especial.INTIME-SE a parte autora e seu advogado, 

pessoalmente, para comparecer na entrevista designada, trazendo a 

interditanda. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 19 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34585 Nr: 1451-48.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O, Saulo Pires de Andrade Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que reconhece a 

exigilidade de obrigação de prestar alimentos, promovido por HISTEVAM 

OLIVEIRA JARDIM, neste ato representado por sua genitora CARMOZINA 

BEARIZ DE OLIVEIRA, em face de MANOEL MÁRCIO DE CAMPOS JARDIM, 

todos qualificados nos autos.É o relatório. Fundamento e 

decido.RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da 

ação, devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 

348, da CNGC.RECEBO a petição inicial, vez que se encontra em 

consonância com os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil.DETERMINO que os autos se processem em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, inciso II).Diante dos documentos apresentados 

nos autos e, ainda, pela própria natureza da demanda, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do Código 

Processo Civil, revogando-as a qualquer tempo caso inverídica as 

alegações de hipossuficiência.Considerando a informação de que não 

houve pagamento das 02 (duas) últimas parcelas da prestação alimentícia 

(art. 528, § 7º, do CPC e súmula 309, do STJ), INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

alimentício discriminado na petição da inicial, devendo, inclusive, pagar as 

parcelas que vencerem no curso da ação, provar que já o fez ou, 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto do título judicial 

e prisão civil (art. 528, §§ 1º e 3º do CPC).Decorrido o prazo, INTIME-SE a 

parte exequente, para, em três dias, se manifestar sobre o pagamento ou 

eventual justificação ou ausência dela.(...) Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 15 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38788 Nr: 127-52.2016.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fabiana Lopes Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imaculada Conceição Fernandes Costa, 

Enércia Monteiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696, Leôncio Pinheiro da Silva Neto - 

OAB:14377/O, PAULO CEZAR REBULI - OAB:7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que eventual acolhimento dos Embargos de Declaração 

interposto poderá implicar modificação da decisão embargada (efeitos 

infringentes), INTIME-SE a parte embargada para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a teor do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de junho de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33759 Nr: 998-53.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirtes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou julgada 

improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme o valor da 

obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de novo 

despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, em caso 

de impugnação parcial, que a parte não questionada pela parte executada 

seja objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma do art. 535, 

§4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34198 Nr: 1273-02.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando o trânsito em julgado do acórdão que não conheceu o 

pedido de remessa necessária, DEFIRO o pedido formulado às fls. 

124/125, e, por consequência, DETERMINO a expedição de ofício à 

Gerencia Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que proceda ao IMPLANTE do beneficio previdenciário, ou comprove 

a implantação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo, para tanto, 

serem encaminhados os documentos pessoais da parte, se já não tiver 

sido feito.

Em caso de descumprimento da medida no prazo estipulado, na forma do 

art. 497, do Código de Processo Civil, ARBITRO multa-diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais) que terá vigência até que se proceda a efetiva 

implantação do benefício previdenciário ou até o atingir o valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais).

Cientifique-se a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do Seguro 

Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da 

multa diária arbitrada.

Após, INTIME-SE a parte, por meio de seu advogado constituído e via DJE, 

a fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44407 Nr: 1122-31.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT, não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória e, nos 

termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44488 Nr: 1171-72.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT, não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Com a juntada aos autos do laudo 

pericial, abra-se vistas às partes para conhecimento, manifestação e, não 

havendo pedido justificado de diligência, apresentação de razões finais 

escritas, no prazo de 15 (quinze) dias sucessivos, a iniciar-se pela parte 

requerente, nos termos do art. 364, § 2º, do CPC. Após, conclusos. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45051 Nr: 1500-84.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA QUINTANA DE SOUZA, José Fidel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT, não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 
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hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória e, nos 

termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45133 Nr: 1540-66.2017.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FJMM, LGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM, HFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT 

- OAB:17496/E, CELIA MARIA DOS SANTOS - OAB:5278, CÉLIA MARIA 

DOS SANTOS TONHÁ ALVES - OAB:OAB/MT 5.278-B

 Vistos.

Considerando que as partes celebraram acordo na audiência de 

conciliação como forma de por fim à demanda, tendo sido este 

homologado na própria audiência, bem como que a curadora especial 

nomeada para a requerida Helena Faria Martins não apresentou objeção 

ao acordo (fls. 89), JULGO EXTINTO o feito com a resolução de seu 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, aliena ‘b’, do CPC.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária formulado pelo requerido Jonas 

Angelo de Moraes.

CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica suspenso, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo Diploma 

Legal.

 CIÊNCIA a o ministério Público.

INTIMEM-SE.

 Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE. Após, REMETAM os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Por fim, considerando a omissão Estatal em empreender esforços no 

sentido de implementar Defensoria Pública na Comarca [art. 134 da 

CRFB/88], ARBITRO em favor da douta advogada dativa Dr.ª BEATRIZ 

BITTENCOURT, inscrita na OAB/MT sob o nº. 24070, nomeada como 

curadora especial da requerida Helena Faria Martins, honorários 

advocatícios no importe de 1,0 URH, em razão dos serviços prestados e 

as diretrizes do art. 85 do CPC, a serem arcados pelo Estado de Mato 

Grosso, na forma do art. 22, § 1.º da Lei n.º 8.906/1994. EXPEÇA-SE 

certidão.

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48839 Nr: 1318-64.2018.811.0047

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALKIRIA ABREU DE OLIVEIRA BRITO, 

WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:18675/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:18675/O

 Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos efeitos, o acordo celebrado pelas partes (fls. 01/03), para 

exonerar ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA do pagamento de pensão 

alimentícia aos filhos WALKIRIA ABREU DE OLIVEIRA e WALTER 

EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA. Consequentemente, decreto a extinção 

do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.Considerando que a transação é ato 

incompatível com o interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado desta sentença (art. 1.000, do CPC).Custas pro rata. 

Verbas que ficam suspensas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pois, 

concedo às partes os benefícios da gratuidade da justiça. Sem 

honorários, por ausência de contraditório.REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34865 Nr: 82-82.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINO MARTINS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso III, do CPC, por corolário, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

117/124.Condeno a parte Exequente/Impugnada no pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), consignando que os ônus da sucumbência ficam 

suspensos na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário.Certificado o trânsito em 

julgado, atendendo às disposições contidas no artigo 535, §3º, do CPC, 

com base no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 

115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a EXPEDIÇÃO de 

RPV ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.”No mais, mantenho 

incólumes os termos da decisão embargada. Publique-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE requisição de 

pequeno valor. Cumpra-se.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35799 Nr: 496-80.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 51, eis que, 

regularmente intimado, o executado concordou expresamente com os 

valores obtidos na referida planilha (fls. 59/60).

 Considerando a edição do Provimento n.º 11/2017, que dispõe sobre o 

processamento e o pagamento das requisições de pequeno no valor, 

DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, dos documentos indicados nos incisos 

do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja 

providenciado o cálculo de liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento nos arts. 4° e 5º do 

Provimento n.º 11/2017 e art. 535, §3º, inciso II, do CPC, DETERMINO a 

expedição e remessa do ofício requisitório de pagamento da RPV, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1°, do referido artigo, para que a Fazenda Pública providencie seu efetivo 

pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 11/2017), no prazo de 60 (sessenta) 

dias contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não 

faça o pagamento no prazo supra (art. 6º, do Provimento 11/2017).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9347 Nr: 350-20.2007.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença homologatória proferida 
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nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 495-95.2015.811.0047, 

código nº 35796, cuja cópia foi transladada para o presente feito (fls. 

347), DEFIRO o pedido formulado pela parte autora às fls. 352, para tanto, 

determino a EXPEDIÇÃO das requisições de pequeno valor - RPV - ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, observando-se a planilha de 

cálculos juntada às fls. 359/363, bem como as diretrizes dispostas 

Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que instituiu 

o sistema eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio 

oficial e exclusivo para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e 

RPVs) de quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada dos ofícios oriundos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14800 Nr: 613-13.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 220/224, eis 

que encontram-se em consonância com as diretrizes da sentença 

proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO (Processo nº 

1094-34.2015.811.0047 - código 37516), acostada às fls. 209/210 do 

presente feito.

Não prospera o pedido de exclusão do montante referente aos honorários 

de sucumbência, vez que o executado foi condenado ao pagamento da 

verba honorária no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme se extrai da decisão proferida às fls. 92/95.

 Em que pese o exequente ter sido condenado ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais no bojo dos embargos à execução 

(fls. 209/210), tal verba deve ser cobrada pela executada, sendo vedada 

a compensação dos honorários, nos termos do §14 do art. 85, do CPC.

Preclusa a presente decisão, em cotejo com o Provimento n.º 11/2017, que 

dispõe sobre o processamento e o pagamento das requisições de 

pequeno no valor, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento nos arts. 4° e 5º do 

Provimento n.º 11/2017 e art. 535, §3º, inciso II, do CPC, DETERMINO a 

expedição e remessa de ofício requisitório do pagamento da RPV, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo, para que a Fazenda Pública providencie seu efetivo 

pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 11/2017) no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não 

faça o pagamento no prazo supra (art. 6º, do Provimento 11/2017).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30163 Nr: 1470-59.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercy Cordeiro Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 237/238, noticiando o efetivo pagamento 

da RPVs e/ou precatório, DEFIRO o requerimento de fls. 240 e determino a 

EXPEDIÇÃO dos competentes alvarás de levantamento, observando-se os 

dados bancários informados pelo peticionante.

CIENTIFIQUE a parte autora ou seu sucessor, por qualquer meio de 

comunicação, da presente decisão de autorização de liberação dos 

valores depositados judicialmente, nos termos do art. 448, §3º, da CNGC.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, AUTORIZO a 

retirada dos alvarás por seu procurador, devendo PRESTAR CONTAS dos 

valores pertencentes à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 

do efetivo levantamento.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, VOLVAM-ME os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32688 Nr: 5-10.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton de Souza Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a procuradora KATYA REGINA NOVAK DE MOURA 

substabeleceu SEM RESERVA de poderes à advogada VERA LUCIA 

NOVAK, os poderes que lhe foram conferidos em procuração ad judicia, 

DETERMINO sua exclusão dos cadastros do sistema apolo, com a 

consequente inclusão da nova procuradora.

 Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que julgou parcialmente 

procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO (autos nº 

1222-54.2015.811.0047, código nº 37867), cuja cópia foi transladada para 

o presente feito (fls. 203/205), DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora às fls. 210, para tanto, determino a EXPEDIÇÃO das requisições de 

pequeno valor - RPV - ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, 

observando-se a planilha de cálculos juntada às fls. 206, bem como as 

diretrizes dispostas Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, que instituiu o sistema eletrônico de requisições de pagamento – 

e-PrecWeb como meio oficial e exclusivo para emissão de ofícios 

requisitórios (precatórios e RPVs) de quantia certa a que for condenada a 

Fazenda Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada dos ofícios oriundos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39946 Nr: 481-77.2016.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, apesar de 

devidamente intimado (fls. 37), o patrono da parte autora não promoveu os 

atos e diligências que lhe incumbia (fls. 38).

 Assim, por força do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

 Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e, na sequência, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

INTIME-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 749 de 909



CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38297 Nr: 1358-51.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Souza Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Por todo o acima exposto, ACOLHO a exceção pré-executividade 

veiculada pela parte executada/excipiente no corpo da presente Ação de 

Execução Fiscal, ante a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento regular do processo e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de seu mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV, do CPC.Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.No mais, considerando o princípio da causalidade e a 

sucumbência, CONDENO a parte exequente/excepta ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil) reais, 

com fundamento no art. 85, § 8°, do CPC.Publique-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 19 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43941 Nr: 890-19.2017.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE MATOS NIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Figueirópolis D’ Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.INTIME-SE a impetrante, por 

seus advogados, via DJE.SEM CUSTAS e HONORÁRIOSS, nos termos do 

art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei nº 

12.016/2009.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48812 Nr: 1308-20.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosCuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada SIDNEY DE LANA em 

face de WANDERLEI NUNES, visando a condenação do requerido ao 

pagamento de R$ 54.709,94 (cinquenta e quatro mil setecentos e nove 

reais e noventa e quatro centavos), devidamente atualizados.Em análise 

dos autos, nota-se que a autor requereu, entre outros pedidos, os 

benefícios da justiça gratuita, sem, contudo apresentar documentos 

suficientes a alegada hipossuficiência. Ab initio, constata-se que os 

documentos carreados aos autos não são suficientes para demonstrar a 

condição de hipossuficiência da parte autora (...) ”.Com efeito, para 

obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão somente 

simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, 

que, por sua vez, goza de mera presunção relativa da hipossuficiência, 

que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade 

financeira.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem seu próprio 

prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo.Assim, 

para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício almejado, 

apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência, tais 

como:a) Cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante 

de renda mensal, e de eventual cônjuge;b) Cópia de extratos bancários de 

contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;c) 

Cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;d) Cópia 

da ultima declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal;e) Certidão negativa de bens imóveis,Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição (Art. 290, CPC).Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, VOLVAM-ME os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45807 Nr: 1907-90.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca da Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosAtenta ao teor da certidão de fls. 61 DETERMINO o 

DESENTRAMENTO da petição, bem como dos documentos juntados às fls. 

27/49, por não guadarem relação com o presente feito.O processo 

encontra-se em ordem, estando presentes os pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular, assim como as condições da ação.Não 

há preliminares a serem analisadas, de igual forma não há nulidades a 

serem sanadas.Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente ao exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. Não há fatos 

incontroversos.Fixo pontos controvertidos(...)DEFIRO a produção da 

prova pericial e a realização de estudo socioeconômico no ambiente 

familiar da parte autora.NOMEIO a Assistente Social FRANCISCA DA 

CONCEIÇÃO SANTOS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize 

estudo socioeconômico, sem aviso prévio, no ambiente familiar em que a 

parte autora encontra-se inserida, devendo a assistente social 

deslocar-se até a residência a fim de colher as informações de habitação, 

bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo, ainda, 

responder aos quesitos apresentados pelas partes.NOMEIO o Dr. VENER 

FERREIRA PASSOS, médico, inscrito no CRM/MT nº 5304, com endereço 

profissional à Rua Marechal Deodoro, nº 605, Centro, Jauru/MT, telefone 

(65) 9-9951-4142, quem, para o desempenho de sua função, poderá valer 

de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de 

terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com 

planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – CPC, art. 473, § 3º, 

do CPC.(...). Por fim, com o integral cumprimento das determinações acima 

mencionadas, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

promova-se a conclusão dos autos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 14 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45316 Nr: 1639-36.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARÇAL DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.No tocante à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que conforme pontuou a Autarquia requerida, há de se reconhecer 

prescritas as prestações, consoante estabelece o artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91, e súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, acolho a 

preliminar.Não havendo outras prejudiciais ou preliminares a serem 

analisadas e inexistindo causas de nulidade, DECLARO O PROCESSO 

SANEADO.(...)Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 

de AGOSTO de 2018, às 15h30.Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser no 

máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não 

haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência 

aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove, em cinco dias, a respectiva distribuição 

no juízo deprecado.Assevero que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, 

as partes tem o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45107 Nr: 1533-74.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cosme Damião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso V, c/c art. 337, § 4º, ambos 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, consignando que a exigibilidade de tais verbas 

fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC. Decorrido o prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Após, REMETAM os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.  Cumpra-se,  expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44390 Nr: 1116-24.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.No tocante à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que conforme pontuou a Autarquia requerida, há de se reconhecer 

prescritas as prestações, consoante estabelece o artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91, e súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, acolho a 

preliminar.Não havendo outras prejudiciais ou preliminares a serem 

analisadas e inexistindo causas de nulidade, DECLARO O PROCESSO 

SANEADO.Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos 

requisitos necessários para comprovação da condição de segurado 

especial rural e exercício da atividade rural em número de meses idêntico 

à carência do benefício pleiteado. No tocante à instrução processual, 

defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de AGOSTO de 2018, às 

15h00.(...).Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40662 Nr: 731-13.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Augusto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

O juízo da Terceira Vara da Comarca de Cáceres/MT, remeteu o presente 

feito à esta Comarca em razão da parte autora ter alterado seu domicílio 

no curso da ação.

Em vista da requerida ter apresentado contestação à petição inicial, foi 

oportunizado ao requerente o contraditório, contudo transcorreu in albis o 

prazo, sem qualquer manifestação.

Devidamente intimado para informar as provas que pretendia produzir, a 

advogada da parte autora informou que não conseguiu contatar seu 

constituinte e anunciou a renúncia aos poderes outorgados em 

procuração, o que foi indeferido em face da ausência de prévia 

notificação ao mandante (fls. 148).

Certificou-se às fls. 151 o decurso de prazo para a parte autora 

informasse as provas que pretendia produzir, bem como que o advogado 

da parte requerida não foi cadastrado nos autos.

Diante dessas circunstâncias, DETERMINO que a Secretaria providencie o 

CADASTRO dos patronos da parte autora no sistema informatizado 

APOLO, atentando-se para a circunstância de haver algum causídico 

indicado na contestação para recebimento das intimações em caráter de 

exclusividade.

 Providenciado o cadastramento na forma suso mencionada, RENOVE-SE 

a intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, via DJe, 

acerca do despacho de fls. 142, bem como para requerer o que de direito 

no prazo assinalado do referido despacho.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37651 Nr: 1145-45.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Bosco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosConsiderando que perito nomeado às fls. 86/87 dos autos, 

apresentou às fls. 95 escusas ao cumprimento do encargo que 

anteriormente lhe foi conferido, DESTITUO/SUBSTITUO-O do encargo 

atribuído nestes autos, e consequentemente, para a realização da pericia 

médica, NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, 

inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional à Rua Coronel 

José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 (email: 

medicinacaceres@hotmail.com) (..)Com a manifestação das partes, ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o pagamento dos 

honorários periciais através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da 

Resolução nº 305/2014.Por fim, com o integral cumprimento das 

determinações acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, PROMOVAM a conclusão dos autos.CUMPRA-SE 
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expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37112 Nr: 971-36.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosAnalisando detidamente o feito, verifica-se que a Autarquia Federal 

- INSS - manifestou-se contrariamente ao valor fixado a titulo de 

honorários periciais (fls. 81/83), requerendo que o valor seja 

redimensionado para no máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta) reais, 

informando a existência de rol de peritos cadastrados na Justiça Federal 

da Comarca de Cuiabá/MT, os quais aceitariam o encargo no valor 

indicado. Pois bem. (...).Pelas razões expostas, MANTENHO o valor dos 

honorários periciais anteriormente arbitrados, vez que devidamente 

fundamentada a decisão que os fixou no valor de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais).Verifica-se que inexiste registro nos autos de intimação 

do perito nomeado judicialmente, em que pese haver determinação. Sendo 

assim, DETERMINO o cumprimento das determinções do despacho de fls. 

78/79. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 14 de 

junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36497 Nr: 771-29.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA CANDIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosPrimeiramente, analisando detidamente o feito, verifica-se que a 

Autarquia Federal - INSS - manifestou-se contrariamente ao valor fixado a 

titulo de honorários periciais (fls. 80/81), requerendo que o valor seja 

redimensionado para no máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta) reais, 

informando que existe rol de peritos arquivados na Justiça Federal da 

Comarca de Cuiabá/MT, os quais aceitariam o encargo no valor indicado. 

Pois bem(...) Pelas razões expostas, MANTENHO o valor dos honorários 

periciais anteriormente arbitrados, vez que devidamente fundamentada a 

decisão que os fixou no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 

reais).No mais, considerando que perito nomeado às fls. 80/81 dos autos, 

apresentou às fls. 95 escusas ao cumprimento do encargo que 

anteriormente lhe foi conferido, DESTITUO/SUBSTITUO-O do encargo 

atribuído nestes autos, e consequentemente, para a realização da pericia 

médica, NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, 

inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional à Rua Coronel 

José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 (email: 

medicinacaceres@hotmail.com)(...)Com o laudo pericial nos autos, VISTA 

ÀS PARTES para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 477, §1º, do CPC), consignando-se que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo.h)Com a manifestação das 

partes, ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o 

pagamento dos honorários periciais através do Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do 

art. 22 da Resolução nº 305/2014.Por fim, com o integral cumprimento das 

determinações acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, PROMOVAM a conclusão dos autos.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35894 Nr: 539-17.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETELVINA DE LIMA VARGAS - 

OAB:14910-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosPrimeiramente, analisando detidamente o feito, verifica-se que a 

Autarquia Federal - INSS - manifestou-se contrariamente ao valor fixado a 

título de honorários periciais (fls. 148/149), requerendo que o valor seja 

redimensionado para, no máximo, R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

informando que existe rol de peritos registrados pela Justiça Federal da 

Comarca de Cuiabá/MT, os quais aceitariam o encargo no valor indicado. 

Pois bem. (...)DESTITUO/SUBSTITUO-O do encargo atribuído nestes autos, 

e consequentemente, para a realização da pericia médica, NOMEIO o Dr. 

JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, inscrito no CRM/MT nº 

1580, com endereço profissional à Rua Coronel José Dulce, nº 109, 

C e n t r o ,  C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5  ( e m a i l : 

medicinacaceres@hotmail.com), quem, para o desempenho de sua 

função, poderá valer de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 473, § 3º, do CPC(...)Com o laudo pericial nos autos, VISTA ÀS 

PARTES para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 477, §1º, do CPC), consignando-se que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo.h)Com a manifestação das 

partes, ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o 

pagamento dos honorários periciais através do Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do 

art. 22 da Resolução nº 305/2014.Por fim, com o integral cumprimento das 

determinações acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, PROMOVAM a conclusão dos autos.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39399 Nr: 312-90.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES HELENO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que perito nomeado às fls. 103/108 dos autos, 

apesar de devidamente intimado (fls. 121), deixou transcorrer ‘in albis’ o 

prazo sem manifestação (fls. 122/123), DESTITUO/SUBSTITUO-O do 

encargo atribuído nestes autos, e consequentemente, para a realização 

da pericia médica, NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

médico, inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional à Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 

(email: medicinacaceres@hotmail.com), quem, para o desempenho de sua 

função, poderá valer de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 473, § 3º, do CPC.(...)Com a manifestação das partes, ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o pagamento dos 

honorários periciais através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da 

Resolução nº 305/2014.Por fim, com o integral cumprimento das 

determinações acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, PROMOVAM a conclusão dos autos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 14 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35188 Nr: 211-87.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERT RUELA DE ARAUJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Primeiramente, analisando detidamente o feito, verifica-se que a 

Autarquia Federal - INSS - manifestou-se contrariamente ao valor fixado a 

título de honorários periciais (fls. 148/149(...).Pelas razões expostas, 

MANTENHO o valor dos honorários periciais anteriormente arbitrados, vez 

que devidamente fundamentada a decisão que os fixou no valor de R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais).No mais, considerando que perito 

nomeado às fls. 106/107 dos autos, apresentou às fls. 121 escusas ao 

cumprimento do encargo que anteriormente lhe foi conferido, 

DESTITUO/SUBSTITUO-O do encargo atribuído nestes autos, e 

consequentemente, para a realização da pericia médica, NOMEIO o Dr. 

JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, inscrito no CRM/MT nº 

1580, com endereço profissional à Rua Coronel José Dulce, nº 109, 

C e n t r o ,  C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5  ( e m a i l : 

medicinacaceres@hotmail.com), (...) Com o laudo pericial nos autos, 

VISTA ÀS PARTES para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), consignando-se que o silêncio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo.h)Com a manifestação das 

partes, ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o 

pagamento dos honorários periciais através do Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do 

art. 22 da Resolução nº 305/2014.Por fim, com o integral cumprimento das 

determinações acima mencionadas, ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, PROMOVAM a conclusão dos autos.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34202 Nr: 1276-54.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laci de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que o feito foi devidamente saneado (fls. 68), todavia 

não foi realizada audiência de instrução e julgamento, haja vista o 

sobrestamento do processo para a fim de aguardar decisão no processo 

de pensão por morte ajuizada por MARIA DOS SANTOS DA SILVA na 

Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em que se pleiteava pensão 

por morte em relação ao mesmo instituidor do benefício nestes autos (fls. 

91).A parte autora juntou cópia do andamento processual daqueles autos 

ao presente feito, informando o trânsito em julgado da sentença que julgou 

improcedente o pedido de pensão por morte pleiteado pela suposta 

companheira do falecido.Sendo assim, retomado o curso regular do feito, 

com vista dos autos, o Ministério Público declarou não ter interesse na 

lide.Tendo em vista que inexistem informações acerca da realização da 

audiência designada nos autos, proceda-se a sua baixa no sistema (se 

ainda pendente) e DESIGNE-SE audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14 de AGOSTO de 2018, às 14h30.(...).Assevero que, nos termos do 

§1º do art. 357, do CPC, as partes tem o direito de pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, contados do 

saneamento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 

de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35729 Nr: 467-30.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA LOPES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fls. 147/148 dos autos, DETERMINO a 

intimação do perito nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste.

Apresentada manifestação, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35461 Nr: 343-47.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPRS, GPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA 

CARVALHO - OAB:27331

 Vistos.

 CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos e, 

após, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 21 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38183 Nr: 1329-98.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Soares de Aguiar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 64/65 dos autos, para que 

surtam os efeitos legais, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão; e, por corolário, JULGO EXTINTO o 

processo em face do pagamento, o que faço com fundamento no artigo 

924, inciso II e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.INTIMEM-SE as 

partes.CIÊNCIA ao Ministério Público. Custas pelo executado, sem 

condenação em honorários.No mais, REVOGO a decisão de fls. 58 dos 

autos que decretou a prisão civil do executado e determinou o protesto do 

pronunciamento judicial, devendo a Secretaria providenciar, 

imediatamente, o cancelamento/recolhimento de eventuais mandados de 

prisão e protestos expedidos.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para 

as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44176 Nr: 998-48.2017.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, apesar de 

devidamente intimado (fls. 23), o patrono da parte autora não promoveu os 

atos e diligências que lhe incumbia (fls. 24).

 Assim, por força do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

 Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e, na sequência, REMETAM-ME os autos conclusos para 
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deliberação.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46327 Nr: 2193-68.2017.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA REZENDE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA DE 

ARAPUTANGA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.INTIME-SE a parte 

requerente, por sua advogada, via DJE.Considerando que a parte autora 

devidamente intimada (fls. 40), até a presente data não comprovou sua 

hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária formulado na 

petição inicial. Assim, as custas processuais deverão ser suportadas pela 

parte requerente, a teor do art. 90, do CPC.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45951 Nr: 1984-02.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCARANTE LOPES - 

OAB:23258/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que reconhece a exigilidade 

de obrigação de prestar alimentos, promovido por EMANUELLY VITORYA 

DA SILVA, neste ato representado por sua genitora LUCIMAR APARECIDA 

LOURENÇO DA SILVA, em face de JOAQUIM LOPES DE OLIVEIRA, todos 

qualificados nos autos.

RECEBO a petição inicial nos termos do aditamento realizado às fls. 53/56, 

vez que se encontra em consonância com os requisitos dos artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil.

DETERMINO que os autos se processem em segredo de justiça (CPC, 

artigo 189, inciso II).

Defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do Código 

Processo Civil.

 Considerando a informação de que não houve pagamento das 03 (três) 

últimas parcelas da prestação alimentícia (art. 528, § 7º, do CPC e súmula 

309, do STJ), INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentício discriminado no aditamento 

da inicial, devendo, inclusive, pagar as parcelas que vencerem no curso 

da ação, provar que já o fez ou, justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de protesto do título judicial e prisão civil (art. 528, §§ 1º e 3º do 

CPC).

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente, para, em três dias, se 

manifestar sobre o pagamento ou eventual justificação ou ausência dela.

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça poderá fazer uso das 

prerrogativas do artigo 212 do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, requerendo 

informações acerca da existência de vínculos empregatícios em nome do 

executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40125 Nr: 544-05.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, considerando as alterações implementadas pela Lei n.º 

13.105/15 (novo Código de Processo Civil) DETERMINO a intimação das 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se há interesse 

na realização da audiência de conciliação.

Havendo interesse, REMETAM-ME os autos conclusos para sua 

designação.

Na havendo interesse ou decorrido o prazo sem manifestação, fato que 

deverá ser certificado nos autos, como forma de se evitar futuras 

alegações de nulidade por cerceamento de defesa, DETERMINO a 

intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, ou requeira o 

que entender de direito.

 Consigno que a inércia será entendida como concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

Indicadas as provas ou decorrido o prazo sem manifestação, fato que 

deverá ser certificado nos autos, ABRA-SE vista ao Ministério Público 

para que se manifeste, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC.

Por fim, REMETAM-ME os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 23 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41096 Nr: 976-24.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Pereira Dias, Ataide Pereira da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER WIIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, 

visando atender determinação judicial, apresentou petição de emenda à 

inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

recolheu as custas complementares e juntou documentos relacionados à 

aquisição do imóvel (fls. 40/48).Em razão do requerente não ter 

informado/demonstrado os critérios utilizados para aferição do valor 

atribuído à causa, foi realizada diligências a fim de se apurar o valor de 

venda praticado, por hectare, na região em que se encontra o imóvel 

usucapiendo.Concluídas as diligências, foi aportado aos autos o relatório 

elaborado pelo sr. Oficial de Justiça imbuído das atribuições, informando 

que o valor de venda do hectare praticado naquela região, baseado nos 

últimos negócios realizados, é de aproximadamente R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais).Assim, considerando que o imóvel usucapiendo tem 

área equivalente à 40,5870 há (quarenta hectares, cinquenta e oito ares e 

setenta centiares), em consonância com art. 292, inciso IV e § 3º, do CPC, 

corrijo de ofício o valor da causa, atribuindo-lhe o valor de R$ 689.979,00 

(seiscentos e oitenta e nove mil e novecentos e setenta e nove reais), por 

considerar que tal valor é o que melhor reflete o benefício econômico 

pretendido na presente lide(...) IINTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher as custas complementares, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do Código de 

Processo Civil.Atendida as determinações supra ou decorrido o prazo sem 

manifestação da parte autora, fato que deverá ser certificado, 

REMETAM-ME os autos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 15 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 43211 Nr: 442-46.2017.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. L. DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria certifique o decurso ou não 

do prazo de que dispõe a parte requerida para contestação.

Na sequência, com fundamento no art. 139, inciso III, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado às fls. 89/90 dos autos, para o fim de DETERMINAR a 

intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a exata localização do veículo objeto da presente ação, sob pena 

de caracterização de ato atentatória à dignidade da justiça e aplicação de 

multa de até vinte por cento do valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 

77, do CPC.

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42629 Nr: 100-35.2017.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE RODRIGUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o pedido formulado às fls. 38 dos autos não se amolda 

a nenhuma das circunstâncias previstas no art. 313 do CPC, INDEFIRO o 

pedido formulado e DETERMINO a intimação da parte autora, por seus 

advogados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento 

do feito requerendo o que entender pertinente.

Apresentada a manifestação, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação.

Decorrido o prazo sem manifestação, fato que deverá ser certificado nos 

autos, DETERMINO a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito, advertindo-a, 

expressamente, que o decurso do prazo se manifestação ensejará a 

extinção do feito sem a resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, c/c § 1°, do CPC.

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45275 Nr: 1622-97.2017.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BARBOSA E SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.INTIME-SE a parte 

requerente, por seus advogados, via DJE.REVOGO a liminar deferida às 

fls. 89/90. Eventuais custas processuais e honorários advocatícios serão 

suportados pela parte requerente, a teor do art. 90, do CPC.Quanto à 

expedição de ofícios ao SERASA e DETRAN, consigno que tais atribuições 

cabem ao requerente, vez que este Juízo não realizou quaisquer atos de 

constrição, especialmente, via sistema RENAJUD.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46510 Nr: 2298-45.2017.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.INTIME-SE a parte 

requerente, por seus advogados, via DJE.RECOLHAM-SE todos os 

mandados expedidos, independentemente de cumprimento. REVOGO a 

liminar deferida às fls. 21/22. Eventuais custas processuais serão 

suportadas pela parte requerente, a teor do art. 90, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39798 Nr: 448-87.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Oliveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória, para 

absolver DIEGO OLIVEIRA RIBEIRO, brasileiro, divorciado, agente 

comunitário de saúde, portador da Cédula de Identidade RG nº 1980467 

SSP/MT, nascido aos 21/07/1989, natural de Jauru/MT, filho de Ilton 

Francisco Ribeiro e Elizabete de Oliveira Ribeiro, com endereço de 

residência indicado como sendo no Sítio Santa Inês, Comunidade Barreto, 

nesta cidade de Jauru/MT, da imputação que lhe foi atribuída na inicial, o 

que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal. Sem custas, pois, o pagamento das custas processuais constitui 

efeito da condenação, em sendo absolutória a sentença, desaparece a 

obrigação.Por se tratar de sentença absolutória/extintiva da punibilidade, 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação de seu 

defensor, nos termos do art. 980, § 7º e 1.387, da CNGC.Nos termos do 

artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, COMUNIQUE-SE a vítima do 

inteiro teor da presente sentença.Cientifique-se o Ministério 

Público.COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições de 

praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e 

à Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo procedimento 

inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Certificado o 

trânsito em julgado e, cumpridas todas as providências retro, REMETAM os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

22 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34130 Nr: 1229-80.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio Britta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.843, ANTONIO ROGERIO ASSUNÇÃO DA COSTA 

STEFAN - OAB:OAB/MT 7.030, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, TENARESSA A. DE A. DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 Diante do exposto, acolho manifestação ministerial e declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado MAURO ANTÔNIO BRITA, nos termos do art. 

89, §5º, da Lei nº 9.099/95, posto que foram cumpridas as condições por 

ele assumidas.INTIME-SE da sentença a Defensora do sentenciado e o 

Ministério Público (§ 7º, do art. 980, da CNGC). Nos termos do artigo 336, 

caput, do Código de Processo Penal, o montante dado como fiança poderá 

ser utilizado para o pagamento das custas, indenização do dano, da 

prestação pecuniária e da multa, nesta ordem de preferência. Sendo 

assim, DETERMINO que o valor pago a título de fiança (fls. 29) seja 

destinado ao pagamento das custas processuais e, havendo saldo 

remanescente, seja DEVOLVIDO ao denunciado, devendo ser previamente 

intimado para fornecer os dados bancários para transferência do 

respectivo valor.Caso necessário, OFICIE-SE à Autoridade Policial para 

que junte aos autos o comprovante de pagamento da fiança endereçada 

ao denunciado no APF.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação – INI, 

Delegacia de Policia, e ao Cartório Distribuidor, nos termos do art. 974, da 

CNGC.No que se refere à arma e às munições apreendidas, considerando 

que inexiste interesse para persecução penal, que foi realizado exame 

pericial, ainda, a ausência de manifestação de interessados em sua 

restituição, nos termos do artigo 91, letra "a", do Código Penal e do art. 25 

da Lei 10.826/03, DECLARO A PERDA em favor da União, e DETERMINO a 

sua REMESSA ao Comando do Exército Brasileiro (...) Após, observada a 

inexistência de pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao 

magistrado – CNGC, art. 1.697, REMETAM os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45918 Nr: 1963-26.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:, 

MAYRLA THANDRA MARTINS - OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosTendo em vista que o exequente constituiu advogado no curso da 

ação, providencie-se as alterações necessárias no sistema informatizado 

apolo e na capa dos autos, inclusive, cadastrando a causídica 

constituída.Verifica-se que o executado foi devidamente citado via carta 

precatória (fls. 162), todavia não cumpriu com a obrigação alimentar 

dentro do prazo estipulado, tampouco apresentou embargos à 

execução.Dessa forma, em atenção aos pedidos formulados pela 

exequente às fls. 171/174 e, por considerar que o dinheiro detém 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados (art. 835, do CPC), 

DEFIRO o pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, via sistema Bacenjud, 

bloqueando os valores constantes nas contas do executado MANOEL 

MARCIO DE CAMPOS JARDIM, inscrito no CPF sob o nº 147.214.598-40, 

até o limite de R$ 10.989,02 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e 

dois centavos), nos termos da planilha de cálculos atualizada (fls. 175), 

juntando-se aos autos cópia da operação.Caso frutífero o bloqueio, valerá 

como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º, do art. 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do § 3º do referido 

artigo – comprovando que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros.Se vier aos autos impugnação, (...).CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público, o qual passará a atuar no feito como custos 

legis.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 06 de junho de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-54.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010016-54.2017.8.11.0047. REQUERENTE: LAZARO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria certifique nos autos se houve 

trânsito em julgado da sentença id. n.º 12795854. Após, considerando que 

houve requerimento de execução da sentença (id. n.º 13594368), 

DETERMINO que a Secretaria tome as providências devidas no sentido de 

retificar a distribuição do feito, fazendo constar que se trata de 

cumprimento de sentença, tendo como exequente Lazaro Rodrigues da 

Silva e como executado CNova Comercio Eletrônico S.A. Na sequência, 

considerando que é dispensada nova citação (art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95), INTIME-SE a parte executada, por sua advogada, via DJE, para 

cumprir voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 523, § 1°, CPC), consignando que poderá apresentar 

embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95). Não 

havendo pagamento voluntário, fato que deverá ser certificado nos autos, 

INTIME-SE a parte exequente, por seus advogados, via DJE, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha atualizada da dívida, com 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação 

(art. 523, § 1°, CPC), devendo, ainda, no mesmo prazo, promover o 

andamento do feito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Jauru/MT, 25 de junho de 2018. Angela Maria Janzeski Góes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-91.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000024-91.2017.8.11.0047. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Da análise detida dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o 

recolhimento do preparo, pleiteando as benesses da Justiça Gratuita. ‘Ab 

initio’, constata-se que não foram juntado aos autos documentos hábeis, 

tais como, comprovante de renda, cópia de CTPS, declaração de imposto 

de renda, a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Com efeito, para concessão da assistência judiciária gratuita, 

não basta tão somente requerimento acompanhado de declaração de 

pobreza, já que a CRFB/88 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, portanto, tal 

circunstância deve ser demonstrada. No caso ‘sub examine’, não há 

elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 
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exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Pelo exposto, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos aptos a 

demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mormente 

comprovantes de rendimentos próprios e do cônjuge, se casado(a) for, 

tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos de cartões de 

crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte autora, através de 

seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

19 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-62.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LECIR DE LANA SAQUETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010063-62.2016.8.11.0047. REQUERENTE: LECIR DE LANA SAQUETI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os demais 

pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), RECEBO o 

presente recurso inominado apresentado pela parte requerida apena no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, 

art. 43). 2. INTIME-SE o recorrido/reclamante, por seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões. 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal Única, consignando nossas homenagens. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, às providências. Jauru/MT, 19 de junho de 2018. Angela 

Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-62.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVESTRE PERRUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO)

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000013-62.2017.8.11.0047 REQUERENTE: THIAGO SILVESTRE PERRUT 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito 

da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por THIAGO SILVESTRE PERRUT em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), em que requer, entre 

pedidos outros, a confirmação de decisão de tutela provisória de urgência 

liminar antecipada e a condenação da reclamada em compensar/indenizar 

dano imaterial/moral – R$. 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e 

oitenta reais) -, sob a afirmação de que teve seu nome inscrito e mantido 

nos cadastros restritivos de crédito por débitos que afirma irregulares e já 

foram decididos em ação judicial outra – processo n. 

8010159-48.2014.8.11.0047 – PJe – Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jauru – com decisão de trânsito em julgado que declarou a cobrança 

indevida. A magistrada da Comarca se declarou suspeita – Id. Num. 

6729553 - e passei a decidir como substituto legal, tendo negado o pedido 

de tutela provisória de urgência liminar antecipada, inicialmente – Id. Num. 

6847965 -, contudo o deferi após emenda/aditamento e juntada de 

documentos outros – Id. Num. 10477386. A fornecedora/reclamada 

apresentou defesa/contestação em que pugnou pela improcedência dos 

pedidos e alegou a inexistência de dano moral e ter agido de forma regular 

- Id. Num. 10959196 -, impugnada pela adversa – Id. Num. 11666938. 

Audiência de conciliação foi realizada sem acordo entre as partes – Id. 

Num. 11554898 – e nenhuma dessas pugnou pela produção de provas em 

audiência. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A parte reclamante busca/objetiva a retirada/exclusão de seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito por cobrança que afirma 

indevida e a condenação da reclamada em compensar/indenizar dano 

moral, pugnando a fornecedora pela improcedência dos pedidos. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. A parte reclamante alega que 

negativação/inscrição e manutenção do seu nome nos cadastros 

restritivos ocorreu de forma irregular/indevida porque os débitos e 

cobrança já haviam sido julgados e declarados indevidos em ação judicial 

outra – processo n. 8010159-48.2014.8.11.0047 – PJe – Juizado Especial 

Cível da Comarca de Jauru -, contudo verifico que a sentença de mérito 

proferida por magistrado outro, confirmada pelo Conselho/Turma Recursal 

e com trânsito em julgado, apenas declarou a inexigibilidade do “valor 

cobrado a título de roaming”. Análise da fatura/cobrança objeto de 

negativação/inscrição resulta no fato de que há débitos regulares em 

aberto e o consumidor não se desincumbiu em demonstrar/comprovar o 

pagamento, ou seja, dos R$. 752,04 (setecentos e cinquenta e dois reais e 

quatro centavos) da fatura mês de referência n. 9/2014, com vencimento 

em 6/10/2014, verifico que existir sob essa rubrica declarada inexigível 

pelo decisum – No Brasil - Em Roaming – apenas a cobrança dos importes 

de R$. 176,90 (cento e setenta e seis reais e noventa centavos) e R$. 

5,07 (cinco reais e sete centavos), sendo os demais decorrentes de 

“Serviços Contratados” e de “Utilização Acima do Contratado”, “Serviços 

(Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)” e “Ligações de Longa Distância”, 

alheios ao roaming, resultando no débito regular de R$. 570,07 (quinhentos 

e setenta reais e sete centavos), em 6/10/2014. O reclamante não 

demonstrou ter sido pago/adimplido esses que totalizam R$. 570,07 

(quinhentos e setenta reais e sete centavos), em 6/10/2014, tornando 

regular a inclusão e manutenção do seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito pela mora desse valor não atingido pela coisa julgada e os 

encargos decorrentes,  sendo,  inc lus ive,  obr igação do 

consumidor/reclamante pleitear as faturas para isso. A interpretação 

equivocada do reclamante quanto ao conteúdo do decisum não se deu 

somente na ação em epígrafe, mas na anterior também – processo n. 

8010159-48.2014.8.11.0047 – PJe – Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jauru –, pois teve o restabelecimento da linha em 12/2/2015 e, 

aparentemente, fez uso dos serviços de telefonia móvel sem qualquer 

adimplemento de faturas até 8/5/2015, quando o terminal foi cancelado por 

débitos e restabelecida para terceiro de boa-fé em 26/11/2015. A 

conclusão de que a utilização no período após o restabelecimento se deu 

pelo consumidor/reclamante decorre da simples análise de ligações 

realizadas nos anos de 2014, quando ausente a lide, e 2015, quando 

restabelecido o terminal móvel por decisão judicial, ou seja, fez ligações 

para o telefone n. (65) 9941-4856 nos dias 27, 28 e 29/8/2014 e 20,21 e 

22/2015, para o (65) 9979-8611 nos dias 21 e 24/7/2014, 5/9/2014 e 21, 

23 e 25/2/2015, assim como o (65) 9921-3831 nos dias 29 e 31/8/2014, 1 

e 3/9/2014 e 19, 20, 21 e 23/2/2015, sendo obrigação do consumidor, que 

eventualmente não tenha recebido as faturas de período de utilização, 
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diligenciar junto ao fornecedor para isso. Não bastasse isso, da sentença 

de mérito anterior, a qual foi confirmada pelo Conselho/Turma Recursal, é 

possível concluir que apenas as ligações impugnadas e cobradas em 

roaming foram declaradas inexigíveis pelo magistrado que me antecedeu, 

ou seja, há o dever do consumidor/reclamante adimplir/pagar os valores 

dos Serviços Contratados e de Utilização Acima do Contratado sem 

relação ao roaming das faturas/cobranças dos meses de referência 

8/2014 e 9/2014, sem prejuízo do período suso mencionado entre 

fevereiro até maio de 2015. A fornecedora/reclamada agiu no exercício 

regular de direito – CC/02, art. 188, I – e essa conduta obsta a 

condenação em compensar/indenizar o dano moral pleiteado na exordial, 

porque a conduta foi lícita e não há dano ou dever de indenizar quando 

isso ocorre. Nesses termos: “APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

AFIRMAÇÃO DA PARTE AUTORA DE INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. 

CÓPIA DO CONTRATO JUNTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO 

À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA E VERACIDADE DO PRÓPRIO 

DOCUMENTO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. 

ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO NEGOCIAL 

FIRMADA ENTRE AS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 

- Em ação de conhecimento em que há a juntada de cópia de contrato 

declarada autêntica pelo patrono da instituição promovida, é 

desnecessária a apresentação do original, quando inexistente impugnação 

em relação à autenticidade de assinaturas ou à veracidade do próprio 

documento. - Em se verificando a inexistência de conduta ilícita no 

desconto em folha efetivado pela instituição financeira com base em 

contrato de refinanciamento de empréstimo consignado devida e 

suficientemente comprovado nos autos, revelam-se improcedentes os 

pedidos relativos ao cancelamento do mútuo, bem como à repetição de 

indébito e à indenização por danos morais. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO 

do Processo Nº 00006153520138150941, 2ª Câmara Especializada Cível, 

Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 13-10-2015)”. 

(TJ-PB - APL: 00006153520138150941 0000615-35.2013.815.0941, 

Relator: DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de 

Julgamento: 13/10/2015, 2 CIVEL, ) “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO, DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA 

PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SEGURANÇA 

JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. I - Uma vez contratado cartão de 

crédito consignado, deve ser assegurada a força obrigatória dos 

contratos, inerente à segurança que deve permear as relações jurídicas. II 

- A operação de cartão de crédito consignado difere do empréstimo 

consignado. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco 

a deduzir, quando do recebimento da sua remuneração, na folha de 

pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a 

qual é repassada pelo órgão pagador do contratante à administradora do 

cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na 

data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a 

financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor 

fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta 

do beneficiário por ocasião do pagamento pelo seu órgão pagador, até 

que haja a quitação da dívida. III - Comprovado o pleno conhecimento do 

titular do cartão de crédito consignado quanto aos termos da avença 

contratual, atua sob a égide do estrito exercício regular do direito a 

instituição financeira que realiza os devidos descontos em contracheque 

do contratante para quitação do valor mínimo da fatura. IV - Apelação 

provida”. (TJ-MA - APL: 0043062015 MA 0004005-18.2012.8.10.0058, 

Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 19/05/2015, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2015) Isso posto, 

REVOGO a decisão que anteriormente deferiu a tutela provisória de 

urgência liminar antecipada para o fim de excluir o nome do reclamante 

dos cadastros restritivos de crédito - Id. Num. 10477386 -, permitindo a 

renovação da inserção caso mantida a mora/falta de pagamento, bem 

como RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique e arquive com as baixas e 

anotações de estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 17 de 

junho de 2018 - 13:08:06. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-15.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010038-15.2017.8.11.0047. REQUERENTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES 

TEIXEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Considerando a especial 

situação financeira informada pela requerente/reclamante, DEFIRO o 

pedido de assistência judiciária gratuita formulado quando da interposição 

do recurso inominado. No mais, uma vez tempestivo, RECEBO o recurso 

inominado interposto pela parte requerente/reclamante, somente no seu 

efeito devolutivo, nos termos do disposto no art. 43, da Lei n.º 9.099/95. 

Por fim, considerando que a parte requerida/reclamada já apresentou 

contrarrazões recursais, DETERMINO a remessa dos autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. INTIMEM-SE, as partes, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de junho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32425 Nr: 1299-34.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Mansano Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data procedi a intimação do ilustre causidico, DR. 

ARLES DIAS SILVA, do inteiro teor da r. sentença proferida nos autos, via 

DJE, conforme transcrita a seguir: Diante do exposto, acolho manifestação 

ministerial, e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JEFFERSON MANSANO 

DIAS, em observância ao disposto no art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

 INTIME-SE da sentença, o Defensor do sentenciado e o Ministério Público 

(§ 7º, do art. 980, da CNGC).

 Certificado o trânsito em julgado, proceda-se as comunicações devidas 

ao Instituto Nacional de Identificação – INI, Delegacia de Policia, e ao 

Cartório Distribuidor, nos termos do art. 974, da CNGC.

Após, não havendo diligência nos autos a ser cumprida ou informada ao 

magistrado – CNGC, art. 1.697, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 28 de maio de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41780 Nr: 332-10.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25959 Nr: 132-08.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOSAN GOMES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Vistos.1. Primeiramente, quando da apresentação de sua defesa prévia o 

acusado postulou por sua absolvição sumária, em sede preliminar, alegou 

que a denúncia é inepta, haja vista não ter exposto o fato criminoso 

capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com todas as 

suas circunstâncias.2. Instado a se manifestar o membro do Ministério 

Público pugnou a rejeição da preliminar aviventada pela defesa, bem como 

postulou pelo regular prosseguimento da ação penal.3. Passo a decidir.I – 

Da preliminar – Denúncia Inepta – Ausência da narrativa concreta do delito 

de roubo majorado (...) solicitar o auxílio da força pública, além da multa 

prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 

219, CPP).9. Solicite-se o recambiamento do réu para comparecer à 

audiência supradesignada.10. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o 

necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, 

visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.Juscimeira – MT, 19 

de junho de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38890 Nr: 2522-77.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 (...)ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido veiculado na Ref: 40, para declarar 

habilitada a requerente NEUZA OLIMPIA DA ROCHA ao recebimento dos 

valores executados por ANTONIO MILITÃO DA ROCHA, em processo com 

sentença já transitada em julgado. 3.2. Determino a retificação do polo 

ativo da presente ação.3.3. Proceda-se à alteração do tipo de ação e 

demais registros cartorários, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”.3.4. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral 

do INSS, para opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da 

Lei n.º 8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).3.5. Certificado o 

não oferecimento de embargos no prazo legal, requisite-se, incontinenti, o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com o disposto na 

Resolução n.º 438, de 30 de maio de 2005, do Conselho da Justiça 

Federal, devendo referida requisição: a) ser instruída com os seguintes 

documentos: I – número do processo em que se originou o débito, bem 

como a data em que este foi ajuizado; II – natureza da obrigação a que se 

refere o pagamento; III – nome das partes e procuradores; IV – nome e 

número do CPF dos beneficiários, inclusive quando se tratar de 

advogados, peritos, incapazes, espólios, massa falida, menores e outros; 

V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição 

(RPV ou precatório); VI – valor individualizado por beneficiário e valor total 

da requisição; VII – data-base para efeito de atualização monetária dos 

valores; VIII – data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão no 

processo de conhecimento; IX – data de preclusão da oposição ao título 

executivo, quando este for certo e líquido, a data em que, após a citação 

regular do devedor, transitou em julgado a decisão ou sentença de 

liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, encaminhando-se a 

primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a 

segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada do INSS em 

Cuiabá, Mato Grosso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26166 Nr: 197-03.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LENITA SANTOS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34825 Nr: 615-67.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, Intimo Vossa Senhoria do inteiro teor da sentença 

prolatada abaixo transcrita: "Vistos etc. 1. A parte autora foi intimada a 

providenciar a emenda da inicial, suprindo a falta existente no processo, 

que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), e, quedou-se inerte, conforme 

se vê da certidão contida na Ref: 8. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo 

CPC, que se o autor não cumprir a determinação de emenda da petição 

inicial no prazo fixado, esta deve ser de pronto indeferida. No caso, a 

parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo do feito, mas 

deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência. Dessa 

forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. 3. ANTE O EXPOSTO, com 
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fundamento nos artigos 330, IV, e 321, parágrafo único, 319, VI, e 485, I e 

III, todos do novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, ante o 

não atendimento à emenda determinada, restando extinto o processo sem 

análise do mérito. 3.1. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, sem honorários advocatícios. 3.2. Autorizo, desde 

já, o desentranhamento de documentos mediante cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo. 3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. Juscimeira-MT, 27 de setembro de 2017. Alcindo Peres da 

Rosa-Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40301 Nr: 3005-10.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 20/20 SERVIÇOS 

MÉDICOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MOHERDAUI RÉ - 

OAB:229.418/SP, EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - OAB:18460, 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Primeiramente certifique-se o(a) Sr.(a) Gestor(a) o decurso de prazo 

para apresentação de contestação do segundo requerido.

2. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

3. Após, decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, HILARIO AMARAL 

NETO - OAB:20900/O, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130, JOAO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido revogação da prisão 

preventiva/ substituição da prisão preventiva por umas das medidas 

cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP realizado pela ré 

ROSIMAR APARECIDA SOARES.4. Por fim, certifique-se a Sra. Gestora se 

todos os acusados já apresentaram Defesa Prévia.5. Ciência ao Ministério 

Público e à ré ROSIMAR APARECIDA SOARES acerca da presente 

decisão.6. Intime-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, 

se o caso. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34825 Nr: 615-67.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 8.

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de setembro de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36030 Nr: 1183-83.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BIASI ZANIN NETO, SANTO ZANIN 

NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165202-A/SP, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIONE SANTOS - 

OAB:50454

 3. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada pelo exequente, motivo 

pelo qual determino a prenotação de indisponibilidade dos bens do 

Executado Santo Zanin, por termo nos autos, dos bens imóveis de 

Matrícula nº. 2.649, Matrícula nº. 3.525, Matrícula nº. 5.288, Matrícula nº. 

3.524, todos registrados no CRI de Sertanópolis/PR e dos imóveis de 

Matrícula nº. 34.177 e Matrícula nº. 34.180, registrados no 1º CRI de 

Londrina/PR.4. Oficie-se aos cartórios acima mencionados. 5. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juscimeira-MT, 25 de julho de 

2017.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22528 Nr: 571-87.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, intimo o advogado do autor a manifestar quanto o 

oficio de fls. 129 e o que entender de direito no prazo de 10 dias..

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37353 Nr: 1759-76.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRAZ ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 12 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21369 Nr: 474-24.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILTON ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUVANIO LUIZ DIAS FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS 

proposta por IVONILTON ALVES DE SOUSA em face de LUVANIO LUIZ 

DIAS FAGUNDES, determinando que o requerido providencie a 

transferência da motocicleta Honda Titan 150, ano 2008, cor vermelha, 

placa NJD0947, para o seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de cominação de multa diária, a qual fixo em R$ 100,00 (cem reais), por dia 

de descumprimento. 3.2. Determino que seja expedido ofício para o 

DETRAN – MT, com cópia desta decisão.3.3. Pela sucumbência, já que 

devida, fica a parte requerida condenada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do 

Novo Código de Processo Civil. 3.4

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25292 Nr: 1015-86.2014.811.0048

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOSÉ RIBEIRO, ROSALINA RIBEIRO 

TAVEIRA, NOEME ESTEVES DUARTE, JORGE MARTINS DUARTE, MANOEL 

DA CONCEIÇÃO TAVEIRA, MARIA FILOMENADOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA ALVES, SEBASTIÃO ALVES LOPES, VENÂNCIO SILVA DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, a fim de abrir vista para oferecimento de 

memoriais finais no oprazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35085 Nr: 741-20.2017.811.0048

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMMDS, GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora a tomar ciência da 

sentença proferida nos autos a seguir transcrita: "Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA 

PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA, com as partes já qualificadas nos 

autos. 2. A parte autora informou aos autos que o falecimento da 

requerente, conforme se vê da certidão de óbito constante na Ref: 48, 

motivo pelo qual requer a extinção do feito sem julgamento de mérito. 3. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil de 

2015.

4. Sem custas e honorários advocatícios em virtude da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça. 5. Após o trânsito em julgado 

procedendo-se as anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando-se 

os autos. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juscimeira - 

MT, 06 de junho de 2018. ALCINDO PERES DA ROSA -Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35485 Nr: 2886-03.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PARROM DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A, MAURO BOSCO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLY GARCIA DE LIMA - 

OAB:20874/O, SILVIA MARIA DA COSTA GARCIA - OAB:OAB/MA 

10104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B, FRANCISCO C. JASSNIKER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21087, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482-MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, RENAN NADAF GUSMÃO. - OAB:16284

 Vistos.

1. Diante da certidão de Ref: 79 intimem-se as partes para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. . Havendo requerimentos, venham-me conclusos. Caso contrário, 

arquivem-se os autos, procedendo às baixas e anotações de estilo.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 25 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 761 de 909



 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36330 Nr: 1293-82.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM NOGUEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido em Ref: 32, assim determino que sejam remetidas 

cópias das mídias audiovisuais, no endereço contido na Ref. 32.

2. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 25 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39996 Nr: 2923-76.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 “Vistos etc.

1. Zilda Maria da Silva, qualificada(o) nos autos, propôs a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

visando a concessão de aposentadoria por idade rural, alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade e que desde criança até a presente 

data, trabalha na atividade rural. Instruiu a inicial com documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo em síntese, 

alegando que a parte autora não comprovou a atividade rural no período 

exigido por lei. Postula, assim, pela improcedência do feito, nos termos da 

lei.

Durante a presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) ouvida(s) 

duas testemunha(s) arrolada(s) pela parte autora, bem como foi procedido 

o depoimento pessoal da parte autora.

Em debates, a parte autora reiterou o pedido inicial de aposentadoria por 

idade, tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao 

presente ato, a despeito de intimada.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. Do mérito

A concessão da aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, 

prevista no artigo 48 do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 

8.213/91), está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) 

idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação 

do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 

8.213/91.

O primeiro deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos.

Por outro lado, exige o artigo 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício. Como o presente requerimento 

foi formulado no ano de 2017, cumpre ao postulante comprovar o 

exercício da atividade rural nos 180 meses anteriores. É o que se vê dos 

autos.

Ora, não apenas a autora, como também a(s) testemunha(s) ouvida(s) em 

juízo neste ato, confirmou(ram) que ela trabalha na atividade rurícola 

desde 30 anos atrás até a presente data, portanto, preenchendo a 

exigência legal da comprovação do exercício de atividade rural durante os 

180 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício.

Não bastasse isso, vislumbra-se dos documentos que acompanharam a 

inicial a veracidade da(s) prova(s) testemunhal(is) ora colhida(s).

Os documentos acostados à exordial apontam ser a autora trabalhadora 

rural, restando, portanto, preenchido o requisito do início de prova material.

O fato de a requerente não ter trazido para os autos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.

3.2. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas 

dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c. 161, 

§ 1º, CTN), a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e 

de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de 

juros até a entrada em vigor da Lei nº. 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), 

a partir de quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança .

3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil/2015.

3.4. Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada para 

comparecer à presente oralidade e não compareceu, este feito não 

deverá ser remetido para a autarquia ré para ciência da sentença, 

devendo aguardar em cartório eventual recurso.

3.5. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.6. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes 

intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.

3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Zilda Maria da 

Silva; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda 

mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário 

mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 23/10/2015 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

período a ser considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao 

requerimento do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34787 Nr: 599-16.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 3.1. ..Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes 

intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.3.7. Tópico síntese do 

julgado: a) nome do(a) segurado(a): Carlos Alberto dos Santos; b) 

benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) 
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data de início do benefício – DIB: 03/11/2016 (data do requerimento 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) período a ser 

considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao requerimento 

do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

(trinta) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35085 Nr: 741-20.2017.811.0048

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMMDS, GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA 

PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA, com as partes já qualificadas nos 

autos.

2. A parte autora informou aos autos que o falecimento da requerente, 

conforme se vê da certidão de óbito constante na Ref: 48, motivo pelo qual 

requer a extinção do feito sem julgamento de mérito.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil de 

2015.

4. Sem custas e honorários advocatícios em virtude da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 06 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-77.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO ANTONIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-91.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-82.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-90.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FELIPE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-69.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 
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arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-90.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA BEATRIZ DA SILVA ADVENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-77.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SINAIR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-95.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-80.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIVALDO AGOSTINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 
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presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ZENIVALDO AGOSTINHO SILVA, em desfavor de OI MOVEL S.A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-42.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA RODRIGUES BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARCIANA RODRIGUES BESSA, em desfavor do BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO , por entender não ter havido danos materiais ou 

morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75915 Nr: 950-63.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE CASTRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não foi intimado, redesigno a audiência 

para o dia 20/08/2018 às 09h00min.

À secretaria para que proceda a intimação do denunciado e das 

testemunhas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 25 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50089 Nr: 626-20.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Vista ao(s) exequente(s) no prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71065 Nr: 3183-61.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI TOME DOS SANTOS RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Naveiros Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado por Geni Tomé dos Santos Rodrigues e Moacir Naveiros 

Rodrigues para:a)RECONHECER a união estável mantida entre as partes, 

no período compreendido entre janeiro de 2006 até agosto de 2009, bem 

com declará-la dissolvida;b)DECLARAR DISSOLVIDO O VÍNCULO 

CONJUGAL que mantinham desde 07 de agosto de 2009, razão pela qual 

decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada no acordo, fazendo-o 

com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição Federal.c)HOMOLOGAR o presente acordo referente à 

partilha dos bens, para que surta os jurídicos e legais efeitos, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil.Suspendo o processo até agosto de 2018, quando as partes 

deverão, conforme assumido nos termos do acrodo, comprovar o 

cumprimento integral das parcelas assumidas. A requerente passará a 

usar o nome de solteira: GENI TOMÉ DOS SANTOS.Transitada em julgado, 

expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil desta 

Comarca, grafando nossos cordiais cumprimentos.Realizadas as 

providências acima, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 14 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74612 Nr: 1297-90.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA MARCIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 1297-90.2018.811.0111.

Código Apolo nº 74612.

Vistos.

Inobstante a acusada tenha declarado não possuir condições financeiras 

para constituir advogado (Ref.9), em consulta ao sistema APOLO verifico 

que o advogado Marcus Augusto Giraldi Macedo figura como procurador 

no processo do auto de prisão em flagrante da denunciada (código 

74056).

Dessa forma, DETERMINO a sua intimação para que informe se irá atuar 

em defesa da acusada também nestes autos, caso em que, sendo positiva 

a resposta, deverá apresentar resposta à acusação no prazo legal.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Matupá/MT, 20 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75466 Nr: 1666-84.2018.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL, HLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1666-84.2018.811.0111 (Código 75466)Classe – 

Assunto:Cumprimento de SentençaExequente:Heloisa Lemos 

MacedoExecutado: Gilmar de Oliveira MacedoVistos.1)Recebo os autono 

estado em que se encontram.2) NOMEIO como defensora dati,va 

advogada ANDREIA FERDINANDO VAREA, para patrocinar os interesses 

da exequente Heloisa Lemos Macedo.(...) 3) INTIME-SE a advogada 

nomeada acerca da presente decisão, bem como a exequente para que 

compareça ao escritório da advogada.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 20 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52703 Nr: 845-56.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUZIA MOVIO PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito, intimando o advogado da parte autora para manifestar 

se pretende produzir provas, indicando-as justificadamente, ou requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

Rafael Vinícius Silva Koch - Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75528 Nr: 1698-89.2018.811.0111

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EVERTON GABRIEL TORIANI TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1698-89.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75528.

Vistos.

Trata-se de pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA formulado em favor de 

EVERTON GABRIEL TORIANI TAVARES, aduzindo que não se fazem 

presentes os pressupostos da prisão preventiva.

No mais, afirma que o acusado possui todas as condições necessárias 

para responder o processo em liberdade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

De plano, INDEFIRO o pedido formulado. Explico.

Em consulta ao sistema APOLO constato que não há comunicação da 

prisão em flagrante do requerente, tampouco decretação/conversão de 

prisão em flagrante em prisão preventiva, o que impossibilita a análise do 

presente pedido, especialmente pela ausência de interesse de agir.

Ante o exposto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito. 

Arquivem-se os autos, imediatamente.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 21 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75509 Nr: 1686-75.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ante exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.5 - Por 

oportuno, tendo em vista a manifestação expressa da parte autora 

informando o seu desinteresse na realização da audiência de mediação 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015), bem como teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 
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a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região deixo de encaminhar o 

presente processo ao CEJUSC, deixo de designar audiência de 

conciliação.6 – CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição 

inicial , bem como para apresentar contestação, no prazo legal. Após, 

INTIME-SE a parte autora, para no prazo legal, confrontar documentos e 

teses levantadas na contestação.7 – Após de tudo cumprido e certificado, 

venham-me os autos CONCLUSOS para designação da audiência de 

instrução e julgamento.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Matupá/MT, 21 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59493 Nr: 4-56.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Nascimento Romualdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, devendo juntar aos autos a guia 

recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75532 Nr: 1699-74.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 75532.

Processo nº 1699-74.2018.811.0111.

Vistos.

Designo audiência de custódia para a data de 22 de junho de 2018, às 

15h.

NOMEIO para o ato, como defensora dativa, a advogada Andréia 

Ferdinando Varea.

Tomando em conta a natureza da causa e a complexidade do ato 

praticado, FIXO os honorários advocatícios em 1,5 URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.

Oficie-se a autoridade policial para que providencie a escolta do flagrado.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo como MANDADO e OFÍCIO no que 

couber.

Matupá/MT, 21 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75533 Nr: 1700-59.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GABRIEL TORIANI TAVARES, DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8.011-OAB/MT, CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - OAB:8011/MT

 Código nº 75533.

Processo nº 1700-59.2018.811.0111.

Vistos.

Designo audiência de custódia para a data de 22 de junho de 2018, às 

15h30min.

Deixo de nomear defensor dativo para o flagrado Everton Gabriel Toriani 

Taveres tendo em vista a informação de que possui advogada constituída.

Oficie-se a autoridade policial para que providencie a escolta do flagrado.

Outrossim, sem prejuízo das determinações anteriores, OFICIE-SE a 

autoridade policial para que tome as providências descritas no art. 175 do 

ECA, em relação ao menor D. de A.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo como MANDADO e OFÍCIO no que 

couber.

Matupá/MT, 21 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75153 Nr: 1527-35.2018.811.0111

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado(a) Regional da Polícia Judiciária Civil de 

Guarantã do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Elizeu Hipólito da Luz, Alan Antonio 

Lopes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT

 Autos nº 1527-35.2018.811.0111.Código Apolo nº 75153.Vistos.(...) 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão temporária por 

prisão domiciliar pelos motivos acima delineados, bem como MANTENHO a 

custódia de ADÃO ELIZEU HIPOLITO DA LUZ pelo período anteriormente 

fixado.Sem prejuízo, DEFIRO o pedido ministerial de fl. 153. Para tanto, 

OFICIE-SE com urgência à direção da Cadeia Pública de Peixoto de 

Azevedo/MT, para que no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este 

Juízo relatório médico de Adão Elizeu Hipólito da Luz, em cujo documento o 

profissional que o atende deverá informar o atual estado de saúde do 

custodiado, bem como a necessidade ou não de tratamento médico fora 

da unidade prisional.Por fim, no pertinente ao requerimento de Ref. 20, 

INDEFIRO o pedido, uma vez que o feito se encontra, ainda, em fase 

investigativa, não se enquadrando o pedido, portanto, nas hipóteses de 

admissibilidade do art. 269 do Código de Processo Penal, o qual exige 

ação penal em curso para habilitação de assistente de acusação.Ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.Matupá/MT, 20 de junho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58147 Nr: 1218-19.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Augusta Pereira, Antonio Pereira 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:12.199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1218-19.2015.811.0111 (Código 58147)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerido: Antônio Pereira Sobrinho

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Matupá (MT), 20 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57009 Nr: 737-56.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FIDELIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO GELINSKY, VILMA DE 

ALMEIDA GELINSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 737-56.2015.811.0111 (Código 57009)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Milton Fidelis de Oliveira

Executado: José Aparecido Gelinsky

Vistos.

Intime-se a parte executada, pela via postal, para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de adjudicação do bem penhorado (CPC, 

art. 876, §1º, II).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36198 Nr: 1039-27.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFS, DS, RDS, ROSELY POLAK VASKEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILA STERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015.Condeno a parte exequente ao pagamento de custas 

processuais, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, 

§3º, do Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 29 de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36110 Nr: 951-86.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BEEF NUTRIÇÃO ANIMAL, CACIO JOSÉ 

BALBINOT, MARCIO STRACKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a)da parte autora, para, no prazo de 

cinco dias, manifestar nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75532 Nr: 1699-74.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 (...)Com o atestado de vaga, oficie-se autoridade policial para que 

providencie a transferência do flagrado.Comunique-se o Juízo de Peixoto 

de Azevedo/MT acerca da presente decisão, dado o descumprimento de 

medida cautelar diversa da prisão, fixada naquela Comarca.DETERMINO a 

expedição de certidão de créditos em favor do Defensor Dativo nomeado, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (1,5 

URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Cumpra-se, com 

urgência.Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52356 Nr: 505-15.2013.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 505-15.2013.811.0111 (Código 52356)

Exequente: Leonice Hahnn de Souza Giglio

Executado: Ademilson Gonçalves Giglio

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio proposta por Leonice Hahnn de Souza Giglio 

em face de Ademilson Gonçalves Giglio, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Os autos tramitam há quase cinco anos sem providência efetiva, eis que 

não foi possível citar a parte requerida até o momento.

A causídica nomeada noticia, outrossim, a ausência de contato com a 

parte requerente para continuar exercendo o múnus com proficiência, 

demonstrando, portanto, desinteresse no prosseguimento do feito.

Ademais, em diligência ao endereço informado, não foi possível intimar a 

parte requerente, conforme aviso de recebimento incluso (f.25).

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se certidão em favor da causídica nomeada para fins de cobrança 

dos honorários advocatícios pertinentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59632 Nr: 57-37.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane da Cruz Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:13849 / 

MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 
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autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59649 Nr: 63-44.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Vilalba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:13849 / 

MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59650 Nr: 64-29.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Vilalba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:13849 / 

MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59652 Nr: 66-96.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR PEREIRA PINTO VILALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:13849 / 

MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68119 Nr: 1677-50.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEI LUIZ PERUZZO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 68119

Processo nº 1677-50.2017.811.0111

Vistos em correição.

Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial de Ref. 34, no prazo de 10 

(dez) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57149 Nr: 799-96.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato 

Grosso - CRF/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. K. DA SILVA DROGARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MENDES SANTOS 

SOUZA - OAB:9.471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 799-96.2015.811.0111 (Código 57149)

Classe – Assunto: Execução

Vistos em correição.

Reitere-se a intimação da parte exequente, pela derradeira vez, para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62168 Nr: 1084-55.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Barelas Ltda, 

Sirlei Sbardelotto, ANA PAULA SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62168

Processo nº 1084-55.2016.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente acerca do teor da certidão de Ref. 17, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71776 Nr: 3539-56.2017.811.0111

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT, IVAINE MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ, MANDADO DE 

INTIMAÇÃO E OFÍCIO.Procedidas das formalidades legais, arquivem-se os 

autos imediatamente.CUMPRA-SE. Matupá (MT), 24 de abril de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56986 Nr: 717-65.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Antonio Galvan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Processo nº 717-65.2015.811.0111 (Código 56986)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Segunda Instância.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha de cálculo atualizada, 

conforme determinação judicial pretérita (ref.27).

Após, conclusos para análise do pedido de bloqueio BACENJUD.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67498 Nr: 1308-56.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO formulado nos embargos à execução opostos pelo Estado de 

Mato Grosso e HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte embargada 

nos autos da execução Código 64816.Condeno a parte embargante ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor de R$ 19.906,57 (dezenove mil e novecentos e seis 

reais e cinquenta e sete centavos).Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 14 de 

novembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68058 Nr: 1631-61.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1631-61.2017.811.0111 (Código 68058)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Uanda Rodrigues Menegazzo

Requerido: Walisson Santos Menegazzo

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por Elizane Rodrigues da Silva 

Menegazzo, representante legal da menor Uanda Yasmin Rodrigues 

Menegazzo, em face de Walisson Santos Menegazzo, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Conforme juntada de informações da equipe multidisciplinar (ref. evento 

10), a parte requerente noticiou não ter interesse em prosseguir com o 

feito.
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Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se certidão em favor do causídico nomeado para fins de cobrança 

dos honorários advocatícios pertinentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58992 Nr: 1603-64.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1603-64.2015.811.0111 (Código 58992)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: SICREDI

Executado: Cleunice Sandri

Vistos em correição.

Trata-se de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT em 

face de Cleunice Sandri, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (ref.18).

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56234 Nr: 306-22.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILDA DA SILVA, FATIMA APARECIDA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 306-22.2015.811.0111 (Código 56234)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: SICREDI

Executado: Fátima Aparecida da Silva

Vistos em correição.

Trata-se de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI. em face de 

Fátima Aparecida da Silva, todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.35).

Formalizados autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Excluam-se eventuais constrições nominais da executada, oficiando-se 

aos órgãos de proteção ao crédito para excluir/cancelar quaisquer 

apontamentos negativos em nome dos executados.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64496 Nr: 2367-16.2016.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDMSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2367-16.2016.811.0111 (Código 64496)

Requerente: Alexsandro Cardoso Prudente

 Requerido: Elaine Freire de Melo Silva Mendes

Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda proposta por Alexsandro Cardoso Prudente 

em face de Elaine Freire de Melo Silva Mendes, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, foi noticiado que as partes haviam tabulado 

acordo nos autos Código 65622, cuja homologação foi proferida, por 

sentença já transitada em julgado.

Dessume dos autos, ainda, por meio do relatório do estudo psicossocial 

incluso, o requerente confirmou o acordo realizado naqueles autos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando minudentemente os autos, verifico óbice instransponível em 

dar prosseguimento ao feito, em razão da perda superveniente do objeto 

da causa.

Com efeito, acordo ajustado entre os próprios interessados, o qual, 

aparentemente, preserva o melhor interesse da menor e estabelecem 

compromissos e obrigações recíprocos para os genitores, cuja sentença 

homologatória já transitou em julgado, consoante se extrai dos autos 

Código 65622, exaure o objeto discutido nos presentes, de modo que a 

extinção é medida imperativa.

Isto posto, sem delongas, em razão da perda superveniente do objeto da 

ação, padecendo, portanto, o interesse de agir, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI do 

Código de Processo Civil.

Condeno o requerente em custas judiciais, cuja exigibilidade está 

suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos 

do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de novembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33631 Nr: 942-61.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WPDS, WPDS, GPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 942-61.2010.811.0111 (Código 33631)

Exequentes: Wheliton Pereira da Silva e Wheslley Pereira da Silva

Executada: Adão da Silva

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Wheliton Pereira da Silva 

e Wheslley Pereira da Silva, menores representados por sua genitora, Sra. 

Geneci Pereira da Silva, em face de Adão da Silva, todos qualificados nos 

autos.

Citado, o executado apresentou comprovantes de pagamento, informando 

que nada deve.

A causídica nomeada noticia a ausência de contato com a parte 

exequente, de modo que sua inércia demonstra desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Ademais, regularmente intimada, a representante dos menores quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (f.75), paralisando o feito sem qualquer 

manifestação.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se certidão em favor da causídica nomeado para fins de cobrança 

dos honorários advocatícios pertinentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75533 Nr: 1700-59.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GABRIEL TORIANI TAVARES, DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8.011-OAB/MT, CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - OAB:8011/MT

 Autos nº 1700-59.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75533.

Vistos.

Ante o teor do pedido de Ref. 18, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público 

para manifestação.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 23 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58466 Nr: 1360-23.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusta Garcia Comércio de Tecidos e 

Confecções LTDA, Antonio Pereira Sobrinho, Marinalva Augusta Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação e 

demais atos, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 2480-82.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Pereira da Silva, Weberton Cesar de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para que seja intimado os advogados de defesa para apresentar 

memorais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42562 Nr: 368-82.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Massaneiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Paniago Velasco - 

OAB:/MT 17.135, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116

 Processo n. 368-82.2013.811.0030

Cód. 42562

DECISÃO

Vistos, etc.

 Certifique-se a tempestividade do recurso interposto

Em sendo tempestivo, desde já, recebo-o, nos termos do artigo 597 do 

CPP, no efeito suspensivo e devolutivo.

Intime-se a defesa para apresentação das razões recursais, no prazo 

legal.

Após intime-se o Ministério Público para apresentação de contrarrazões, 

com o aporte dessa, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 423321 Nr: 97-39.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bobadilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - 

OAB:15.463/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 56050 Nr: 1041-70.2016.811.0030

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1041-70.2016.811.0030 – Código 56050

ESPÉCIE: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: A. C. da S. F.

INTIMANDO(A, S): A. C. DA S. F. (Menor infrator), Cpf: 06262727183, 

Filiação: Sirlei Bertolo e Antônio Feitosa, data de nascimento: 03/04/2000, 

brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, solteiro(a).

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/07/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Menor 

Infrator do inteiro teor da sentença proferida nos autos supra 

identificados, abaixo transcrita ou cuja cópia segue anexa. Bem como, 

INTIMAR SEU REPRESENTANTE LEGAL.

 SENTENÇA: SENTENÇA /Homologação de Remissão Vistos em correição. 

Cuida-se de procedimento investigativo que visa a apuração de ato 

infracional praticado pelo adolescente A. C. DA S. F.. O MPE, às fls. 22/26, 

requereu homologação da remissão concedida ao adolescente e aplicação 

de medida socioeducativa, ADVERTÊNCIA, como forma de exclusão do 

processo, com fundamento nos artigos 126, 180, inciso II e artigo 201, 

inciso I todos da Lai Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). É o relatório. Decido. Na dicção do parágrafo 1º, do artigo 

186, da Lei n° 8069/90, a autoridade judiciária entendendo adequada a 

remissão, poderá fazê-la como forma de extinção do processo. Observo 

que a conduta perpetrada pelo adolescente não se revestiu de gravidade 

extrema, de sorte que comportável a remissão. Por outro lado, a remissão 

pode vir acompanhada de aplicação de qualquer das medidas previstas 

em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e internação (art. 

127 da Lei n° 8.069/90). A medida socioeducativa, consiste em ADVERTIR 

o adolescente que a prática de atos infracionais desabona a sua conduta 

perante a sociedade, demonstrando ser uma pessoa com sentimentos que 

devem ser repreendidos, tais como a malvadez, prepotência, futilidade e a 

cobiça. Destaco que a continuidade na prática de atos infracionais levará 

o adolescente a ser criminoso contumaz e que o seu futuro poderá ser 

preso em penitenciarias. Nesta fase de sua vida o adolescente deve 

buscar se aprimorar, aproveitar os seus pais e a sua família, lutar para ter 

um futuro promissor através do estudo e do trabalho. Sendo reconhecido 

por sua honradez, honestidade, bondade e amor ao próximo. A medida ora 

aplicada, revela-se suficiente para desempenhar o papel de prevenção 

especial e geral, além de contribuir para a formação da personalidade do 

adolescente, ainda em formação. Dessa forma, acolho o parecer do 

membro do Ministério Público, levado a efeito às fls. 22/26 e ante o 

exposto, concedo remissão ao adolescente como forma de extinção do 

processo, com fulcro no artigo 181, §1° da Lei 8.069/90 e nos termos do 

artigo 112 da mesma lei, e aplico ao adolescente a medida socioeducativa 

de advertência. Intime-se o adolescente e seu representante legal da 

presente sentença. Ciência ao MPE. Cumpridas as determinações acima, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Sabrina 

Andrade Galdino Rodrigues Juíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será fixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ruliane da Costa Olmo, 

digitei.

 Nobres - MT, 15 de junho de 2018.

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49738 Nr: 895-63.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurionei da Silva, Ruth Áurea Ferreira Macedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa &Araújo Ltda - EPP Metalúrgica AMP, 

Altamir Sebastião da Rosa, Paulo Oséias de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otoniel de Matos - 

OAB:2825 - MT, José Carlos Pinto - OAB:2.286, Ruth Aiarde - 

OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para que se manifestem se há provas a produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53029 Nr: 6-75.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dilri Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 É o relatório. Decido.

Verifico que não há nos autos documentos que comprovem o início de 

prova material contemporânea.

 De acordo com o enunciado 149 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Neste mesmo sentido é necessária a demonstração de início de prova 

material contemporânea aos fatos, vejamos:

“O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador.” (STJ. AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton Carvalhido 

Rev. Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).

No caso dos autos, considerando que a parte autora preencheu o 

requisito etário em 04/10/2006, essa deverá trazer aos autos, como início 

de prova contemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a 

partir de 04/10/1993 (ano de implementação das condições 2006 – meses 

de contribuição exigidos 150).

 Neste sentido, intime-se o autor para que traga aos autos documentos 

que demonstrem início de prova material, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 48776 Nr: 489-42.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFN, DdNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzardo Thomas de Aquino 

- OAB:11026, Veronica Nonato Cavallari - OAB:

 DECISÃOVistos, etc. Trata-se de ação de alimentos com fixação de 

alimentos provisórios.A inicial foi recebida, à ref.3, oportunidade em que 

foram fixados os alimentos provisórios. A requerida foi citada, à ref. 97, e 

apresentou contestação, à ref. 102.Impugnação à contestação, à ref. 

107.O Ministério Público requereu a designação de audiência de instrução 

e julgamento, à ref.117.É o relatório. Decido. Colhe-se, pelas alegações 

das partes, que a possibilidade de acordo é remota, oportunidade em que 
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saneio o feito em gabinete, máxime, em prol do princípio da celeridade e 

economia processuais.Forte no princípio dispositivo, necessária a 

produção de prova oral no caso em apreço, razão pela qual designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2018, às 17h30min. 

Considerando que a requerida reside na Comarca de São José dos 

Pinhais/PR, defiro o pedido, à ref. 102, para que a sua oitiva se dê na 

referida comarca, para tanto, expeça-se carta precatória.

 Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do NCPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.No mais, fixo o 

número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato 

narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.Cumpra-se e 

expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71382 Nr: 1395-27.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escolástica Santana de Almeida Eugênio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

I – DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais.

 II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 Tendo em vista que não há nos autos elementos que evidenciem a falta 

de pressupostos legais para a concessão do pleito, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a 

qualquer momento se verificada a alteração da situação econômica da 

parte.

III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 VI – DA CONTESTAÇÃO

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61131 Nr: 19-40.2017.811.0030

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Bispo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de 

Nobres-MT, Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 

Públicos de Nobres/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ, e DENEGO a 

segurança pleiteada pelo impetrante.

 Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63051 Nr: 1018-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Antonio Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17136/O

 .DA PENA DEFINITIVADesta feita, torno a pena concreta e definitiva em 

desfavor de Daniel Antonio Pereira da Cruz no patamar de 07 (sete) anos, 

07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, com o pagamento de 

149 (cento e quarenta e nove) dias-multa.Condeno ainda o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais.VALOR DO 

DIA-MULTAFixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário 

mínimo), vigente à época do fato delituoso.REGIME INICIALAtento ao 

período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em 

observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “b”, e § 3º, c/c art. 59, 

ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início o FECHADO. 

Entendo que encontra-se presente os motivos ensejadores de sua prisão 

preventiva, de modo que o sentenciado não poderá recorrer em liberdade. 

Ora, se antes, com indícios suficientes de autoria e materialidade foi 

possível se decretar a prisão preventiva do sentenciado, agora, com 

provas, não seria lógico determinar sua soltura, devendo-se levar em 

conta ainda, para a garantia da ordem pública, a extensa ficha criminal do 

ora condenado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40612 Nr: 400-24.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia e condeno o réu JOSÉ DIAS DE ARRUDA , como 

incurso nas penas do art. 12, caput, da Lei 10.826/03.Atento ao disposto 

no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, (...).DA PENA DEFINITIVA Desta 

feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de José Dias de 

Arruda no patamar 01 (um) ano de detenção, com pagamento de 43 

(quarenta e três) dias-multa.Condeno ainda o réu ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais.VALOR DO DIA-MULTAFixo o 

dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à 

época do fato delituoso.REGIME INICIALAtento ao que dispõe o art. 33,§2º, 

alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de 

início aberto, haja vista o quantum da pena estabelecido. Defiro o direito de 

recorrer em liberdade.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOPresentes os requisitos do art. 

44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direito, consistente ao pagamento de dois salários mínimos a ser 

depositado na conta do conselho da comunidade da execução penal desta 

comarca, bem como a prestação de serviço à comunidade, mediante 

tarefas gratuitas.DOS BENS APREENDIDOSOs bens apreendidos 

encontram-se descritos à fl. 31-PDF. Determino a remessa dos produtos 

apreendidos ao comando do exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento. DA FIANÇA Decreto a perda da fiança, deduzindo-se o 

valor desta para o pagamento da pena pecuniária ora fixada.DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISCertificado o trânsito em julgado: (...). Após, 

certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações legais.Publique-se e Registre-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.
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Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 7/2018-ADM

 A Doutor a Marina Carlos França, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro em 

substituição l egal da Comarca , Estado de Mato Grosso, e no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ivete Souza Figueiredo Campos, 

matrícula 2304, Gestora J udiciário Substituta PTJ, estará afastada de 

suas funções por motivo Saúde, no período de 22/06/2018 a 0 1/07/2018, 

10 (dez) dias, conforme atestado medico anexo.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Taiza Ormond Gra nja, matrícula n. 32586, Analista 

Judiciário Efetiva PTJ , para exercer a Função de Gestor a Judiciário , no 

período de 22/06/2018 a 01/07/2018. 10 (dez) dias, durante o afastamento 

da titular

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 25 de junho de 2018

Marina Carlos França

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31397 Nr: 505-61.2013.811.0031

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadja Nanne Silva Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$. 

544,26 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30307 Nr: 220-05.2012.811.0031

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 INTIMO o patrono da parte requerida para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$. 

1.712,00 (Hum Mil Setecentos e Doze Reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43932 Nr: 751-81.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO GALGANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coperlira Agronegócios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, para que 

proceda com o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$ 552,50 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) 

para cumprimento da carta precatória, por meio da Central de pagamento 

de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43932 Nr: 751-81.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO GALGANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coperlira Agronegócios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a presente carta precatória, porque, devidamente instruída nos 

moldes do artigo 260 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Cumpra-se conforme o deprecado, servindo as cópias do mandado e 

da contrafé, como fiéis reproduções dos originais;

b) Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com as homenagens de estilo.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO PARA SEU EFETIVO 

CUMPRIMENTO.

Nortelândia/MT, 21 de junho de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40000 Nr: 635-12.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB MT 13431-A

 INTIMO Advogado das partes, para audiência de CONCILIAÇÃO, 

designado para o dia 30/08/2018, às 08:30, no Edifício do Fórum Comarca 

de Nortelândia/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-88.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ANDREIA SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000051-88.2018.8.11.0031. REQUERENTE: KEILA ANDREIA SANTOS 

ALMEIDA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Vistos. Com fulcro 

no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e 

Decido. Em prelúdio, defiro os benefícios da gratuidade de justiça. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 13474624). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, remeta-se imediatamente à turma recursal, vez que a 

reclamada não foi citada, desnecessária sua intimação para apresentação 
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de contrarrazões. intime-se a parte contrária, independentemente de 

conclusão, para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA, 25 de junho de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36059 Nr: 546-50.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios promovido em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO.

Devidamente citada, a parte executada informou desinteresse em opor 

embargos à execução. Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo acostado às 

fls. 30/31 e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 2º e § 3º, da 

CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento.

Proceda-se a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se a parte exequente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46543 Nr: 1033-49.2012.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS, LRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÉBER JOSÉ DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1033-49.2012.811.0090, 

Protocolo 46543, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47651 Nr: 722-87.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12.491/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-65.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 02 de julho de 2018, às 13h30min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-09.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000038-09.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ADONIAS JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 

- Da preliminar A arguição preliminar da parte ré resta prejudicada com o 

exame do mérito como se verá. II.2 - Da indústria do dano moral Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 
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carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

três números celulares foram identificados em grupos de ambas as 

cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada 

por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO e (65) 

99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO: Com estas 

evidências e a própria organização das tarefas e atividades, com agentes 

atuando em todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até mesmo 

eventual associação criminosa, na forma do art. 288 do Código Penal ou 

do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação Criminosa Art. 

288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 

cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1o Esta Lei define organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional.” Além dos delitos já 

mencionados, em muitos casos observa-se que a parte autora é induzida 

a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtenham vantagem 

ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.3 - Do mérito Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento. A parte ré demonstrou que a parte 

autora foi/é sua cliente, notadamente porque efetuou pagamento de 

inúmeras faturas de consumo do ano de 2015 e 2016, como demonstra a 

reprodução eletrônica da tela sistêmica daquela, na autorização do art. 

225 do Código Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” De outro lado, vê-se que a 

presente demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item 

“II.3 - Da indústria do dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael 

Anderson da Silva Santos atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório 

profissional na Rua M, Quadra 39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, 

além de seu telefone possuir DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. 

Segundo porque o referido advogado tem centenas de ações tramitando 

tanto na Comarca de Nova Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, 

todas contendo petições iniciais absolutamente idênticas, por exceção 
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obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo débito 

objurgado. Terceiro porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por 

sítio eletrônico e não por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto 

porque a procuração acostada consta ter sido subscrita na Cidade de 

Cuiabá, em data não informada, sem reconhecimento de firma, o que 

certamente não ocorreu, já que a parte autora não se deslocaria de Nova 

Canaã do Norte para Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque os 

documentos pessoais e o comprovante de residência não são 

autenticados. Sexto porque houve a propositura direta da presente ação 

judicial sem qualquer prévia resolução administrativa. Houvesse boa-fé na 

demanda a recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos 

da legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria 

colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de 

seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que 

não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. Portanto, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência da dívida cuja 

quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma estabelecida no 

art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de 

indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora 

aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, notadamente pelo 

pedido constante da alínea “c” da petição inicial: “(...) que seja determinada 

a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de 

setembro de 1990; PARA QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o 

contrato gerador do dano, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA 

DE CONFISSÃO FICTA.”, o que, como visto, não condiz com a realidade 

(art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II 

e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, atribuída vinte salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 

(dezenove mil e oitenta reais), considerada a condição pessoal da parte 

autora e a gravidade da conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente 

pelo advogado, não sendo justo e razoável que apenas a parte autora 

arque com tal condenação, na autorização do art. 81, § 2º, do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada a arguição preliminar; b) 

CONDENO a parte autora e seu advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, 

por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, atribuída em vinte salários mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil 

e oitenta reais), o que perfaz o montante de R$ 1.908,00 (um mil, 

novecentos e oito reais), bem como ao pagamento de CUSTAS 

PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte 

autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade 

da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE 

CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao 

art. 100, parágrafo único, do NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU 

ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 

e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 22 de junho de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75136 Nr: 1862-51.2017.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelyn Aparecida Boska

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75136 – Autos n. 1862-51.2017.811.0091

DESPACHO

Vistos, etc.

O ato de comunicação da parte sobre a renúncia do patrono é de 

responsabilidade única e exclusiva deste, nos termos do artigo 112 do 

Código de Processo Civil, art. 5º, parágrafo 3º, e art. 34, XI, da lei n. 

8.906/94.

Com efeito, ainda que a causídica requeira intimação da impetrante por 

edital devido a parte se encontrar em lugar incerto e não sabido, verifico 

que sequer há comprovação de tal alegação.

Demais disso, o artigo do 112 do Código de Processo Civil estabelece a 

obrigação do advogado de comunicar ao seu cliente a renúncia ao 

mandado, bem como de continuar a representar o mandante enquanto não 

cumpre tal providência, isto porque o prazo de 10 (dez)dias, mencionado 

no parágrafo 1º do art. 112 do CPC, aplica-se apenas ao causídico que 

comprova a notificação do mandante, uma vez que a renúncia só tem 

efeito quando provado pelo advogado que deu ciência ao seu constituinte.

Desnecessário dizer que assim como este juízo não é responsável pela 

contratação de causídico, também não o é para a sua 

desconstituição/renúncia, sendo tal providência atribuição exclusiva do 

advogado, não podendo este abandonar a defesa de seu cliente.

Portanto, cabe ao advogado a comprovação em juízo, de que comunicou a 

renúncia ao seu cliente, o que poderá ser feito até mesmo pelos 

CORREIOS, com AR em mãos próprias, permanecendo com TODAS as 

obrigações de advogado, inclusive nos 10 (dez) dias posteriores à 

comunicação.

Portanto, intime-se o causídico para que comprove a comunicação à parte 

de que não atuará mais no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

restar sem efeito a aludida renúncia.

No mais, a preliminar arguida pela autoridade apontada como coatora será 

analisada na sentença.

Ao Ministério Público para parecer.

 Após, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66492 Nr: 113-67.2015.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGR, SGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66492 Autos n. 113-67.2017.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Suspendo o feito pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Após este prazo intime-se a parte autora para requerer o de direito, 

devendo apresentar o endereço do requerido no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76840 Nr: 859-27.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Johny da Silva Doria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 76840 – Autos n. 859-27.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da petição retro, nomeio o Dr. Thiago Alves de 

Souza Melo - OAB n. 13.964/MT, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70987 Nr: 1179-48.2016.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho - OAB:MT 

19.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70987 - Autos n. 1179-48.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Noto que a certidão retro dá conta de que não há nos autos a Guia de 

Depósito na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do valor apreendido, a qual é imprescindível para restituição.

Assim, OFICIE-SE à Autoridade Policial de Nova Bandeirantes/MT para que 

esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, onde se encontra o valor 

apreendido por ocasião da diligência, informando, ainda, o nº da Guia de 

Recolhimento do valor de R$ 36.210,00 (trinta e seis mil e duzentos e dez 

reais), a fim de que seja procedida a vinculação do valor e a restituição 

determinada nestes autos.

Outrossim, quanto ao pedido de fls. 100, com razão a parte, pois atua em 

causa própria.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62375 Nr: 588-04.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicarem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, após, conclusos para novas 

deliberações no caso em voga.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62376 Nr: 589-86.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROSA VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicarem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, após, conclusos para novas 

deliberações no caso em voga.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55216 Nr: 523-77.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dickmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Vistos em correição.

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pela 

parte requerida.

Intime-se o MPE para manifestar quanto ao interesse na realização da 

audiência designada, caso negativo, venham os autos conclusos para 

cancelamento da solenidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56434 Nr: 1002-70.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ECKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI CARVALHO AMERICO, ALVARO DE 

TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte requerida, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido de desistência da 

ação, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte requerente, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora (art. 90, NCPC), se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66265 Nr: 50-86.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S\A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA ALICE FIGUEIREDO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A em face de MARIA ALICE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 O feito tramitou regularmente, entrementes, a parte autora noticiou a 

composição extrajudicial, pugnando pela de extinção da ação sem 

resolução do mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte autora 

apresentou extinção da ação, ante a celebração de acordo e pagamento 

integral do débito.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pelo autor, nos termos do artigo 90, §2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos com a 

devida baixa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51911 Nr: 3-54.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVA MAURA BARBOSA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu patrono, via DJE, para 

que se manifeste sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo in albis, ou com a manifestação, certifique-se e venham 

os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55391 Nr: 604-26.2015.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - OAB:4660, 

ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 
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Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59514 Nr: 1043-03.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudimar Rommel - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de devolução da 

missiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51723 Nr: 1028-39.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MIGUEL SCHWERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 Vistos em correição.

Ciente do decisum de fls. 151-152.

Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu patrono, via DJE a 

respeito do retorno dos autos a este Juízo, devendo requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Inerte, presumir-se-á o desinteresse, devendo então o feito ser 

arquivado, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55171 Nr: 497-79.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GALVÃO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, via DJE, para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64604 Nr: 1538-13.2017.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LUIZ WEYH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a impossibilidade de apreensão do bem e localização do devedor, 

intime-se o requerente, para exercer a prerrogativa do artigo 4º do 

Decreto Lei nº 911/69.

Após, venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66049 Nr: 2154-85.2017.811.0107

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CLEIA DE FREITAS, Grace Freitas da Silva, 

Jessica Freitas da Silva, Eduardo Freitas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PARIZZI SOLETTI - 

OAB:15516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto aos ofícios de ref. 10 e 11, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67842 Nr: 735-93.2018.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 - Recebo os autos. Nomeio como inventariante dos bens deixados por 

Lucas do Amaral Belle a requerente Silvia Cristina dos Santos Amaral, a 

qual prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações 

nos 20 (vinte) dias subsequentes.

3 - Citem-se, após, os interessados não representados, e, se for o caso, 

os eventuais herdeiros e interessados ausentes, observando-se o 

disposto no art. 626, §1° do CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente (artigo 626 do 

Código de Processo Civil).

4 - Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se 

manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

5 - Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 do CPC), 

digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC).

6 - Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54346 Nr: 133-10.2015.811.0107

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MARIA DONATTI NÖTHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO AUGUSTO DONATTI 

NOTHEN - OAB:35949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8.241-B, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - 

OAB:8.227/MT

 Vistos em correição.

 Não há omissão, obscuridade ou contradição.

Pois bem, no caso em tela, sustenta a embargante que a decisão proferida 

no feito é omissa e contraditória, uma vez que não levou em consideração 

suas alegações.

No entanto, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido 

no feito, haja vista que a decisão julgou improcedente sua pretensão, 

fatos que não ensejam o acolhimento do pedido, uma vez que os 

embargos não via adequada à reforma do provimento jurisdicional.
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Ademais, verifico as questões de mérito foram satisfatoriamente solvidas, 

no qual restou esposado o entendimento do juízo sobre a matéria ventilada 

no feito.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão objurgada.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54365 Nr: 139-17.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Expeça-se o mandado de penhora e avaliação do bem penhorado nos 

autos. Após, oportunize a manifestação das partes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30773 Nr: 191-91.2007.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES MAURO FERRONATTO, MARIZILDA DA SILVA 

FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DOS SANTOS, Carolina Gomes dos 

Santos, DAYTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:7440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11.047/MT

 Vistos em correição.

 Não há omissão, obscuridade ou contradição.

Pois bem, no caso em tela, sustenta a embargante que a decisão proferida 

no feito é omissa e contraditória, uma vez que não levou em consideração 

as provas por ela produzidas no feito.

No entanto, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido 

no feito, haja vista que a decisão julgou improcedente sua pretensão, 

fatos que não ensejam o acolhimento do pedido, uma vez que os 

embargos não via adequada à reforma do provimento jurisdicional.

Ademais, verifico as questões de mérito foram satisfatoriamente solvidas, 

no qual restou esposado o entendimento do juízo sobre a matéria ventilada 

no feito.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59046 Nr: 792-82.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO BRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a busca de informações, bens ou ativos financeiros em nome 

da parte executada, por meio dos sistemas de convênios do E. TJMT – 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Restando frutífera a ordem intime-se o executado, para manifestar em 05 

(cinco) dias, assim como a parte exequente para requerer o que direito, no 

mesmo prazo.

Restando infrutífera as buscas, determino a intimação da parte exequente, 

para indiciar bens em nome da parte executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55101 Nr: 450-08.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. RIVELINO PAULI, GELSON RIVELINO PAULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRASIL PIETROBON 

MAGALHAES - OAB:18177/O, Mônica Pagliuso Siqueira - OAB:0, 

SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHÃES - OAB:5190-B/MT

 Vistos em correição.

DETERMINO a busca de informações, bens ou ativos financeiros em nome 

da parte executada, por meio do sistema de convênio do E. TJMT – 

BACENJUD.

Restando frutífera a ordem intime-se o executado, para manifestar em 05 

(cinco) dias, assim como a parte exequente para requerer o que direito, no 

mesmo prazo.

Restando infrutífera as buscas, determino a intimação da parte exequente, 

para indiciar bens em nome da parte executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52082 Nr: 128-22.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO BARBOSA, ALICE ANA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte requerida, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido de desistência da 

ação, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte requerente, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora (art. 90, NCPC), se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64722 Nr: 1597-98.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BASSO, Edson Basso, Edna Maria 

Renostro Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 1692-31.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTIN FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O regular prosseguimento do feito tem sido obstado ante a impossibilidade 

de citação do(s) requerido(s) nos endereços constantes nos autos, bem 

como a ausência de mecanismo que possibilite a citação eletrônica.

 Assim, determino a realização de busca de endereço por meio dos 

convênios do firmados pelo e. TJ/MT – SIEL – INFOJUD – BACENJUD – 

RENAJUD - INFOSEG. Aportando aos autos endereço diferente daquele 

declinado pelo autor, proceda-se a tentativa de citação.

Caso frustrada as tentativas de citação na forma declinada ou infrutífera a 

busca de endereço, exaurindo todos os meios possíveis de citação 

pessoal do(s) requerido(s), determino a citação por edital, com prazo de 

30 dias, nos termos do art. 256, II, do NCPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curador especial 

a i. Advogada Mariana da Cunha Pereira (OAB/MT - 16.214), atuante na 

Comarca, o qual deverá ser intimado para manifestar nos autos.

Com a resposta, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53808 Nr: 1027-20.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WINDILSON CESAR PEREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:SP/248.505, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 Vistos em correição.

DETERMINO a busca de informações, bens ou ativos financeiros em nome 

da parte executada, por meio do sistema de convênio do E. TJMT – 

BACENJUD.

Restando frutífera a ordem intime-se o executado, para manifestar em 05 

(cinco) dias, assim como a parte exequente para requerer o que direito, no 

mesmo prazo.

Restando infrutífera as buscas, determino a intimação da parte exequente, 

para indiciar bens em nome da parte executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54087 Nr: 48-24.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA, ALEXANDRE ANDRE 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539 PR, RAFAEL 

COMAR ALENCAR - OAB:41585, Willyam Peres Barboza - OAB:60.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nevio Manfio - OAB:16.226-B 

MT, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Vistos em correição.

DETERMINO a busca de informações, bens ou ativos financeiros em nome 

da parte executada, por meio dos sistemas de convênios do E. TJMT – 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Restando frutífera a ordem intime-se o executado, para manifestar em 05 

(cinco) dias, assim como a parte exequente para requerer o que direito, no 

mesmo prazo.

Restando infrutífera as buscas, determino a intimação da parte exequente, 

para indiciar bens em nome da parte executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51899 Nr: 1186-94.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Ressai dos autos pedido de citação por edital (fls. 79-80), porém, verifico 

que não se esgotaram todas as diligências a fim de localizar o endereço 

do executado.

Assim, DETERMINO a busca de endereço do executado Marcelo Messias 

da Silva, nos sistemas de convênio do e. TJMT.

 Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pela parte 

exequente, proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, 

proceda-se com a citação pessoal.

Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do CPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curadora 

especial, para a defesa dos interesses do executado, a i. Advogada 

Mariana da Cunha Pereira (OAB/MT n. 16.214), devendo a Secretaria do 

Juízo providenciar as comunicações necessárias.

Escoado o prazo, intime-se a parte exequente, por intermédio de seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre os 

rumos da execução.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30586 Nr: 9-08.2007.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO DOS SANTOS, Carolina Gomes dos Santos, 

DAYTON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES MAURO FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11.047/MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 Vistos em correição.

 Não há omissão, obscuridade ou contradição.

Pois bem, no caso em tela, sustenta a embargante que a decisão proferida 

no feito é omissa e contraditória, uma vez que não levou em consideração 

as provas por ela produzidas no feito.

No entanto, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido 

no feito, haja vista que a decisão julgou improcedente sua pretensão, 

fatos que não ensejam o acolhimento do pedido, uma vez que os 

embargos não via adequada à reforma do provimento jurisdicional.

Ademais, verifico as questões de mérito foram satisfatoriamente solvidas, 

no qual restou esposado o entendimento do juízo sobre a matéria ventilada 

no feito.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33509 Nr: 89-30.2011.811.0107

 AÇÃO: Registro Torrens->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE 

DO RIO FERRO LTDA, Henrique da Costa Neto, Clorindo Baldo, Deonira 

Bortet Baldo, Lia Maria baldo, Neocladi Baldo Bresolin, JORGE ANTONIO 

BALDO, Liane Lourdes Baldo, Nereu José baldo, Leandro José baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3633/MT, IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987, JOSÉ 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A/MT, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-B

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes interessadas para que 

manifestem, no prazo de 10 dias, acerca do teor do ofício 

223/ASJUR/PRESIDÊNCIA/2018 (fls. 368).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64621 Nr: 1548-57.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR ROBERTO VITORINO, CARLOS 

ROBERTO VITORINO, ROSANI BAVIA VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de dilação de prazo (90 dias), decorrido o prazo intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51888 Nr: 1175-65.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

1 – Defiro o pedido de fl. 59, para tanto, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, 

deverá a parte exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a 

fim de possibilitar a conclusão da penhora.

2 - Ressalto que, frustrada a diligência anterior, deverá a parte exequente 

indiciar bens a penhora, no prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, 

arquive-se provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata.

 3 - Decorrido in albis, o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

conclusos para sentença de extinção, nos termos do provimento 84/2014 

da CGJ. In verbis:

“Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inercia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas (CPC/73), sob pena de extinção. 

§ 1º a intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE (...). Art. 2º Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará 

os autos conclusos para que o Magistrado prolate a sentença de 

extinção”.

4 - Desde logo, determino que os protocolos referentes aos 

procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam 

anexados a presente decisão, remetendo-se os autos na sequência à 

Secretaria, para observância das determinações acima, procedendo na 

forma do art. 477 CNGC/MT.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52656 Nr: 481-62.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR FERNANDES SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicarem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, após, conclusos para novas 

deliberações no caso em voga.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62329 Nr: 560-36.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA NOSSA INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadia Saleh Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9433-MT, Arley Gomes Gonçalves - OAB:12192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de devolução da 

missiva.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62328 Nr: 559-51.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LISBOA PACHECO, DÉBORA PACHECO 

DUARTE, ELIZEU LISBOA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES MAURÍCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIZ PASQUALLI - 

OAB:41932, Egberto Fantin - OAB:35.225/PR

 Vistos em correição.

O presente feito demanda análise complexa, a qual se mostra inviável no 

prazo correicional que se encerra em 23/06/2018. Assim, retornem os 

autos conclusos após finda a correição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33074 Nr: 424-83.2010.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA APOLINÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ciente do decisum de fls. 174-175.

Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu patrono, via DJE a 

respeito do retorno dos autos a este Juízo, devendo requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Inerte, presumir-se-á o desinteresse, devendo então o feito ser 

arquivado, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31603 Nr: 240-98.2008.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI JOSÉ DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivaldo Lima de Melo - 

OAB:9311 - E, Jomas Fulgêncio de Lima Júnior - OAB:OAB/MT 

11.785, Lucien F. F. Pavoni - OAB:6525/MT, Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449, Rodrigo Campos Moraes - OAB:11355/MT, Thaisa 

Cristina Lemos da Silva Penha - OAB:9.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, NILSON BEDIN - OAB:11444, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA 

- OAB:4.427-MT

 Vistos em correição.

Considerando a certidão de fls. 189, intime-se a parte exequente, via DJE, 

para manifestar-se acerca do rumo da execução, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58679 Nr: 618-73.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI RAISER - OAB:16481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE PILONI ZORTEA - 

OAB:16716

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO 

PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

URBANO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, manejada 

por MARISA FURTADO, em desfavor de SOYA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. Entre um ato e outro, recebida a inicial e determinada 

a citação da parte executada, as partes apresentaram petição conjunta de 

acordo, pugnando por sua homologação judicial.

Vieram-me conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, consigno que o feito versa sobre direitos patrimoniais, as 

partes são capazes e estão bem representadas, razão pela qual não 

vislumbro nenhum óbice a homologação do acordo e, consequente 

extinção do processo. Pois bem. Constata-se que o acordo foi livremente 

pactuado, contendo as assinaturas das partes. Em razão disso, a 

homologação da avença é medida que se impõe, notadamente porque 

como dito alhures o mencionado pacto envolve direitos disponíveis.

Deste modo, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as 

partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo este 

parte integrante da sentença, em consequência, julgo extinta a demanda 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Novo Código 

de Processo Civil. Custas e Honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Aguarde-se em secretaria por 30 (trinta) dias. Após, diga a parte 

exequente quanto ao cumprimento do acordo, no prazo de 48h (quarenta 

e oito) horas, sob pena de arquivamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58679 Nr: 618-73.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI RAISER - OAB:16481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE PILONI ZORTEA - 

OAB:16716

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA Soya Empreendimento 

Imobiliário Ltda-EPP, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 508,93 (quinhentos 

e oito reais e noventa e três centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de fls. 95 ou Ref: 33. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (cento 

e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE 

GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único, Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) 

na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55383 Nr: 601-71.2015.811.0107

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSP, DBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes Debora Botelho Feijó e Joaci da Silva 

pereira, na pessoa de seu advogado, para que efetuem, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

390,76 (trezentos e noventa reais e setenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 24 ou Ref: 18. Este valor 

deverá ser pago em igual proporção entre as partes, sendo R$ 195,38 

(cento e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), para recolhimento 

da guia de custas. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã 

ou pelo PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52804 Nr: 579-47.2014.811.0107

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS PREZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DANELLI, ALCEU CALDARTT, NEURI 

JOSÉ DANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE FACHINELLO - OAB:27517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 
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DA PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento dos preparos das Cartas 

Precatórias a serem expedidas para as Comarca de Marcelândia /MT e 

Paranatinga /MT, com finalidade de CITAÇÃO e NOTIFICAÇÃO das Partes 

Requeridas. Os pagamentos deverão ser efetuados através de Guias de 

Pagamento a serem emitidas no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias 

Online", na opção "Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta Precatória".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 1072-82.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OBA/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte EXEQUENTE para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62308 Nr: 545-67.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL MARCIO BERNINI, ROSANI BAVIA 

VITORINO, ROSELENE COELHO DE AZEVEDO BERNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Oliveira Rocha - 

OAB:113887 OAB-SP, Nei Calderon - OAB:114904 OAB-SP, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68617 Nr: 1118-71.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61257 Nr: 59-82.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RICARDO BRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67272 Nr: 478-68.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO SERÔDIO, RUBENS SERODIO, 

ORZIRES MARIA OLIVOTTO SERODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 460-55.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Creuza Pereira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da(s) requisição(ões) de pagamento 

expedida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72102 Nr: 312-78.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenira Ramos de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Luiz Camargo de Brum - OAB:GO 25.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da(s) requisição(ões) de pagamento 

expedida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68417 Nr: 365-35.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da(s) requisição(ões) de pagamento 

expedida(s).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 786 de 909



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78627 Nr: 106-25.2018.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Rio Manso - R. P. de Araújo e Cia 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79244 Nr: 421-53.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Neisse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:MT/6.526-B, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:MT/10.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66998 Nr: 629-23.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Lopes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio João Ferreira 

Iglesias - OAB:MT 3.166/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora pessoalmente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77795 Nr: 805-50.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio de Jesus Dias Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:MT 13.945/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Dr. Ana Paula Diniz - OAB/GO 32799 para que retire nesta 

Secretaria certidão de crédito expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66931 Nr: 437-90.2007.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines dos Santos Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7.357

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69182 Nr: 364-16.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloisa Souza da Silva Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69473 Nr: 647-39.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coracy José de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101.093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar os Recorridos para que 

apresentem, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67262 Nr: 888-18.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda., Milton Dabul Pompeu Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Lourencette, Marlon César Silva 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sergio Guerrise - 

OAB:MT/10.124, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:OAB/MT: 5629

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que informe o CPF da pessoa indicada 

como titular da conta bancária indicada para recebimento dos valores 

referentes ao alvará a ser expedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77831 Nr: 825-41.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Omero de Oliveira, Marcos Parreira Magalhães, A. 

C. R. Associação Clube do Rodeio, João Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21.390-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que manifeste quanto ao 
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prosseguimento no prazo de cinco dias, tendo em vista o decurso do 

prazo de suspensão deferida na audiência de f. 273.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77859 Nr: 848-84.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21.390-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de cinco dias, na forma determinada na f. 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75409 Nr: 311-25.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 71132 Nr: 396-16.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 Vistos, etc.

Considerando o deferimento de minhas férias individuais para o mês de 

JULHO de 2016, nos termos do artigo 234, § 1º, do COJE, devolvo o 

presente feito ao Cartório Judicial.

Findo o período de férias, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79146 Nr: 374-79.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Moura de Miranda, Nemias Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iandra Santos Morais - 

OAB:MT 16.051/O

 Preenchidos os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC, determino o 

cumprimento da presente missiva e DESIGNO audiência de instrução para 

o dia 19 DE JULHO DE 2018, às 15h30min (horário de Cuiabá-MT).

Informe-se o Juízo de origem.

INTIME-SE o denunciado e seu advogado.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74474 Nr: 615-58.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13.217

 Pelos argumentos expostos julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o 

réu, LUIZ DANTAS FIGUEIREDO, como incurso nas sanções ...DO DIREITO 

DE RECORRER EM LIBERDADEO acusado está preso preventivamente e, 

não havendo modificação fática que justifique a sua soltura, presente a 

CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS, deverá permanecer preso, para 

garantia da ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal; até 

porquanto lhe fora imposta pena em regime inicialmente 

fechado.Disposições Finais:NOTIFIQUE-SE a vítima desta sentença, 

conforme previsto no art. 21 da Lei 11.340/06. CONDENO o réu ao 

pagamento das custas processuais, suspendendo a cobrança em razão 

de ser pobre na acepção da lei.EXPEÇA-SE guia de execução provisória 

da pena, formando-se os respectivos autos ou juntando-a a processo 

executivo já em trâmite.Com o trânsito em julgado desta decisão, 

expeça-se Guia de Execução Definitiva; COMUNIQUE-SE o Tribunal 

Regional Eleitoral, Cartório Distribuidor e a Delegacia de Polícia (CNGC – 

art. 28– IX).CERTIFIQUE-SE a existência de mandados de prisão em aberto 

relativos a este processo, dando-se baixa no BNMP do CNJ, se for o 

caso.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C.Novo São Joaquim-MT, 21 de 

junho de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-55.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 06/08/2018 Hora: 14:45 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 25 de junho de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61227 Nr: 393-94.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38558 Nr: 310-20.2009.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caterpillar Financial s/a Arrendamento Mercantil
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sogame Ind. Com. de Madeiras LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Gonzalez - OAB:SP 

nº106130-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Tadeu Dal'Agnol - 

OAB:10.843-A, Nilton Nunes Gabriel - OAB:MT 4342-B

 Vistos em correição,

Diante das fls.256/262, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75410 Nr: 1795-74.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Diante da manifestação de fl.44, tendo em vista que o requerido foi citado, 

mas ainda não apresentou resposta nos autos, viável a extinção do feito 

pela desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60363 Nr: 283-32.2012.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Darlene Rodriguês da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcard Administradora de Cartões de Crédito 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80490 Nr: 1408-25.2018.811.0095

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA ARAGON CAVALHEIRO, MARCIO CAETANO 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO o recolhimento das custas e taxas processuais ao final da lide. 

Isto porque os fatos narrados nos autos não configura a hipótese dessa 

excepcionalidade, tendo em vista que o adiantamento do alto valor dos 

cheques pelos embargantes presume-se sua capacidade econômica para 

recolhimento das custas judiciais no início.

 Diante do exposto, DETERMINO que os embargantes recolham as custas 

e taxas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção.

Intimem-se. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75000 Nr: 1538-49.2017.811.0095

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionei Tiago Suderichi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT, Antônio Domingo 

Rufatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, 

I do NCPC, E DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA pelo impetrante DIONEI 

TIAGO SUDERICHI, tendo em vista a inexistência de direito líquido e certo 

do impetrante, em razão das nomeações precárias terem ocorridas de 

forma excepcional e temporária pela administração municipal. “Data vênia”, 

ante a apreciação do mérito, REVOGO a liminar concedida nos autos, 

podendo ser novamente deferida caso o impetrante obtenha efeito 

suspensivo em grau de recurso de apelação. Nesse talante, a intenção do 

juízo não é pura e simplesmente revogar a tutela liminar obtida em juízo de 

segundo grau, mas sim julgar o mérito da demanda, aplicando as medidas 

adequadas e intrínsecas ao julgamento do mérito. Honorários advocatícios 

incabíveis na espécie de acordo com a Súmula 512 do Supremo Tribunal 

Federal: “Súmula 512 – Não cabe condenação em honorários de advogado 

na ação de mandado de segurança.”Isento de custas e despesas 

processuais, conforme preceitua o artigo 10, inciso XXII da Constituição 

Estadual. Publique-se.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61420 Nr: 555-89.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Bartiman da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Certifico que, nesta data, afixei o Edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, no 

átrio do Fórum, lugar público de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 1565-66.2016.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ZENEIDE BEZERRA MELINHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 175,90 (cento e setenta e cinco 

reais e noventa centavos), pois o endereço descrito para o cumprimento 

do mandado fica a 50 quilômetros (ida e volta), na Comunidade (?) 

localizada na zona rural desta Comarca (A QUAL NÃO É ATENDIDA 

PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a Portaria 

nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora realizada via 

mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor de R$2,45 

(dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado (ida e 

volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 
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(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79944 Nr: 1111-18.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 224,90 (duzentos e vinte quatro 

reais e noventa centavos), pois o endereço descrito para o cumprimento 

do mandado fica a 70 (setenta) quilômetros (ida e volta), na Comunidade 

(?) localizada na zona rural desta Comarca (A QUAL NÃO É ATENDIDA 

PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a Portaria 

nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora realizada via 

mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor de R$2,45 

(dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado (ida e 

volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36579 Nr: 859-98.2007.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Benvindo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Defiro a habilitação dos herdeiros do falecido José 

Benvindo Neto, conforme petição de fls. 117/120. Proceda a escrivania as 

alterações necessárias no Sistema Apolo e capa dos autos. Pretende-se, 

através da presente, executar a sentença contra a Fazenda Pública no 

tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, DETERMINO:1) 

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação 

no prazo de trinta (30) dias, nos termos do artigo 535 do Novo Código de 

Processo Civil.2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade e façam os autos CONCLUSOS.3) [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38603 Nr: 444-47.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milto Felipe de Souza, Jaci Barreto de Souza, 

Roberto Gesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chargas Correa da Silva - 

OAB:8184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a para exequente, para que se manifeste nos autos 

requerendo o que entender de direito apresentando o cálculo atualizado 

da dívida, sob pena de extinção do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66613 Nr: 799-47.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aleandro Iury da Costa , Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75905 Nr: 2108-35.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A, 

MUNICIPIO DE JACAREACANGA, ESTADO DE MATO GROSSO, Gustavo 

Pinto Coelho de Oliveira, Estado do Pará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA NEVES - 

OAB:6448B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

CERTIFIQUE-SE a tempestividade da contestação e INTIME-SE a parte 

autora para que, querendo, apresente impugnação no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69252 Nr: 479-60.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pinheiro Fratel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241, Celso Sales Júnior - OAB:11111-B/MT, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, Marciano 

Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 Vistos em correição.

Em atenção ao que dispõe o artigo 423, inciso II, do Código de Processo 

Penal, passo a fazer o relatório sucinto do processo.

O Ministério Público Estadual denunciou ELIZEU PINHEIRO FRATEL, vulgo 

“Pneu”, já qualificado, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no artigo 

121, § 2º, inciso IV (última figura) na forma do art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.

 Segundo a denúncia, “no dia 09 de abril de 2016, por volta das 17h:45 

min, na residência do denunciado localizada na Rua São Paulo, nº 23, 

Jardim Esperança, Município de Paranaíta/MT, o denunciado Elizeu Pinheiro 

Fratel, vulgo “Pneu” utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da 

vítima Odair Tito de Souza, mediante uma arma branca, tipo faca, 

deferindo-lhe vários golpes na região do peito e tórax da vítima Odair Tito 

de Souza, causando-lhe ferimentos descrito no Relatório médico de fls. 

89/90, laudo de lesões corporais fls. 91/94 e mapa topográfico de 

fls.95/96, tentando assim, ceifar a vida da vítima Odair Tito de Souza, 

apenas não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade”.

Foi proferida sentença, pronunciando o acusado pela suposta prática do 

delito previsto no artigo 121, §2º, inciso IV (última figura) do Código Penal, 

determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca, com fulcro no artigo 413 do Código de 
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Processo Penal.

O Ministério Público apresentou rol de testemunhas para serem ouvidas 

em Plenário (fl.551), bem como a defesa na fl.553.

Findo o relatório, designo a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 23 de 

agosto de 2018, às 08h:30min, à ser realizada na Câmara Municipal desta 

Comarca.

Determino a extração de cópias da pronúncia e do presente relatório para 

serem entregues aos jurados.

Intimem-se as partes e as testemunhas. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64215 Nr: 944-40.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesio Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de abrir vista para a parte requerente para manifestar-se 

quanto a decisão de Ref. 68, que NÃO será apresentado RECURSO 

APELAÇÃO em face da sentença prolatada na Ref. 56, por parte do 

requerido, no prazo de 05 (quinze) dias.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 032/2018-DF

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e etc...

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº. 003/2015-CA de 07/01/2015 a qual lotou 

a servidora HELENA MARIA MACHADO, Agente da Infância e Juventude, 

matrícula 8455, na Secretaria da Vara Única, com efeitos retroativos à 

12/06/2018;

 Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se remetendo cópia 

desta ao Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça 

deste Estado.

 Pedra Preta-MT, 25 de junho de 2018.

MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52982 Nr: 101-32.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60168 Nr: 426-70.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda., Lucia Helena Vaz 

Porto, Alairton Ferreira da Silva, Lazaro Ferreira da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, devendo emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53726 Nr: 378-48.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Trans Faz Ini Ltda ME, Araci 

Pereira de Oliveira, Clelio Marcos Fassini, Renam Anjolete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64937 Nr: 2623-95.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente a Impugnação à Contestação em Ref: 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68999 Nr: 1080-23.2018.811.0022

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Alves dos Santos, Sidelvan Cicero dos Santos, 

Gilmar Alves Moreira, Genevaldo dos Santos Moreira, Edvania Aparecida 

dos Santos, JEAN DOS SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos - Falecida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário convertido em arrolamento sumário 

interposto por JOSUE ALVES DOS SANTOS, SIDELVAN CICERO DOS 

SANTOS, EDVANIA APARECIDA DOS SANTOS E SILVA SILVEIRA, JEAN 

DOS SANTOS MOREIRA, GENEVALDO DOS SANTOS MOREIRA e GILMAR 

ALVES MOREIRA em face dos bens do “de cujus” MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS.

O inventariante peticionou na inicial, juntando a partilha amigável entre as 

partes, pugnando pela homologação e a expedição do formal de partilha.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relato.

Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 659 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, a partilha formulada na petição 

inicial dos autos de arrolamento dos bens deixados em razão do 

falecimento de MARIA APARECIDA DOS SANTOS, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.
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Condeno aos herdeiros os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado, expeça-se o competente formal de partilha, a carta 

de adjudicação e alvará judicial para transferência dos bens, a seguir, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 20 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69420 Nr: 1255-17.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdS, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial ingressada por 

IVANILDA DOS SANTOS E AMERINO ANANIAS DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Na exordial os requerentes realizaram acordo quanto dissolução da união 

estável e a partilha dos bens.

Ao final, pugnam pela procedência do pedido para que seja homologado o 

acordo entabulado entres as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem Custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68544 Nr: 895-82.2018.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente não juntou 

declaração de que seja a única herdeira da de cuja, apesar de alegar na 

inicial, tal documentação é indispensável para que haja segurança jurídica 

quando da sentença.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos 

declaração de única herdeira, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 18 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66116 Nr: 3071-68.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente a Impugnação à Contestação em Ref:33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66125 Nr: 3078-60.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Antonio Florêncio - 

OAB:20621/0, Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A-MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente a Impugnação à Contestação em Ref:26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66034 Nr: 3051-77.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Amadeu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente a Impugnação à Contestação em Ref:26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66371 Nr: 3208-50.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Sales Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente a Impugnação à Contestação em Ref:15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69375 Nr: 1237-93.2018.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJdS, CAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 
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 Vistos etc. Solicite-se a devolução da carta precatória expedida para a 

vítima Jorge Luiz Macedo Secotti, independentemente de cumprimento. 

Ausentes às testemunhas Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos Souza, 

Danilo da Silva e Willian Douglas da Silva Oliveira, dou por encerrada a 

instrução. Vista às partes, sucessivamente, para apresentação de 

memoriais finais escritos, no prazo de 03 (três) dias, intimando-as. Após, 

venham-me os autos conclusos para sentença. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65906 Nr: 2992-89.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jesus Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para apresentar 

Impugnação à Contestação em Ref: 27 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60847 Nr: 776-58.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M Camilo de Carvalho EPP, Allana Maressa 

Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal apresente Impugnação aos Embargos à Execução em Ref: 32.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64138 Nr: 2277-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeane Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, para que no prazo legal, 

apresente as CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação em Ref: 216.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67315 Nr: 448-94.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSF, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DRª AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS ANJOS 

- OAB:19872/O, para se manifestar e requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62809 Nr: 1720-60.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Daiane Machado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:MT/12903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT/8184-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para apresentar 

impugnação à contestação de Ref: 17, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13527 Nr: 7-65.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Gomes Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:MT/11991

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PEDRA PRETA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Márcio Rogério Martins, Juiz(a) de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Pedra Preta - MT, na forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, na SESSÃO ORDINÁRIA, com início previsto para o dia 17/08/2018 

às 09:00 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

17/08/2018

Processo crime nº 7-65.2008.811.0022- código 13527, que o Ministério 

Público move contra: Ademir Gomes Mota- defensora do réu Drª Luamar 

Nascimento Canuto.

Eu, Sueli de Oliveira Barbosa, que o digitei.

Pedra Preta - MT, 19 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67401 Nr: 479-17.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBPAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DR. DENIVAN 

BALEEIRO BONADIO, para manifestar e requerer o que entender de 

diretio, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67034 Nr: 318-07.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kairo de Souza Ruy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DRª GLICYA DE 

OLIVEIRA THEODORO LIMA, para que apresente no prazo legal a 

Impugnação à Contestação em Ref: 21.

Comarca de Poconé

Vara Única
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 155054 Nr: 2245-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Palmiro de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Santos Rodrigues, Rosa Luiza do 

Nascimento Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Apoitia do Carmo - 

OAB:24.9+77-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Cumprimento de 

Liminar Citação e Intimação, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), 

mediante emissão de guia de deligência, no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de guia de 

diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 151609 Nr: 890-42.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Quintino de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Feliciano Moreira - 

OAB:6833

 Intimar o advogado Joel Feliciano Moreira, para audiência designada para 

o dia 25/06/2018, às 16h00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 103016 Nr: 2831-66.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CONSTANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - Procurador Federal - OAB:0

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada do acórdão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 107334 Nr: 934-66.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Guimarães de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Estado do Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno - 

Procurador do Estado - OAB:, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e a juntada de re. 79

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 155501 Nr: 2440-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado audiência de 

conciliação, a qual ocorrerá em 13 de Agosto de 2018, às 12h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 99994 Nr: 1716-10.2014.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudiceia Pereira da Silva, JCPdS, LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento (designada para o dia 05 de Julho de 

2018, às 15h30min ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 149534 Nr: 93-66.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de intimação de 

sentença, no valor de R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia 

de deligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 106145 Nr: 508-54.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada de ref. 60

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 108074 Nr: 1105-23.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Neves Rodrigues de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana - 

Procuradora Federal - OAB:

 Intimar as partes do retorno do autos e da juntada do acórdão de 
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 97130 Nr: 852-69.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane de Arruda Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada do acórdão de ref. 60

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 108176 Nr: 1141-65.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mendes Tavares - 

Procurador Federal - Matrícula 1963225-8 - OAB:

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada do acódão de ref. 95

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 110396 Nr: 1713-21.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Matias Ramos Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio de Paula Assunção - 

OAB:11.580-MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada do acórdão ref. 46

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 142581 Nr: 5186-44.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Souza de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.20

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 93163 Nr: 2352-10.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Conceição de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disveco Ltda - Via Lactea Veiculos, Orion 

Veiculos Ltda, Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Gonçalo de Magalhães - 

OAB:12.087-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Azevedo Sette Advogados 

Associados - OAB:OAB/DF 0881/03, Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Rodrigo Badaró de Castro - OAB:2.221/A

 INTIMANDO as partes, do inteiro teor da Sentença proferida nos autos - 

na ref. 108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 106882 Nr: 777-93.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Nunes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada do acórdão ref. 49

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 110284 Nr: 1668-17.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Rimes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paula Assunção - 

OAB:11.580-MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada do acórdão de ref. 42

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 110332 Nr: 1686-38.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paulo Assunção - 

OAB:11.580-MT

 Intimar as partes do retorno do autos e da juntada do ac´rodão ref. 45

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 113043 Nr: 2408-72.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenir Gonçalves Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Intimar as partes do retorno dos autos e a juntada do acórdão de ref. 57

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149534 Nr: 93-66.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149534

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta por 

BANCO RODOBENS S.A em face de SERGIO DE FRANÇA.

As partes compuseram acordo amigavelmente e postulam a homologação 

do mesmo (ref.29).
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É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 29 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Expeça-se ofício ao DETRAN a fim de que seja realizado o desbloqueio no 

registro do veículo, conforme previsto no acordo homologado.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155059 Nr: 2249-27.2018.811.0028

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Campos Leite ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 15ª Ciretran de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA DE FÁTIMA 

CAMPOS LEITE ME em face do CHEFE DA 15ª CIRETRAN – POCONÉ/MT, 

SR. LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA.

 Narra a autora que é proprietária do veículo L200 Triton, Mitsubishi, placa 

OAP 8868, chassi 93XJRKB8TCCB31255, e que em razão da existência de 

duas multas pendentes de pagamento está impedida de retirar o 

documento do veículo do ano corrente, o qual afirma estar pago.

 Sustenta que se trata de ato ilegal, razão pela qual requer em sede de 

tutela antecipada a imediata emissão do licenciamento do veículo.

É o relatório.

Decido.

Consoante especifica a Constituição da República (artigo 5º, LXIX), o 

mandado de segurança é a ação civil de rito especial pela qual qualquer 

pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou 

ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus nem por habeas data, em decorrência de ato de autoridade, 

praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

 É certo que como o mandado de segurança visa proteger direito líquido e 

certo da impetrante, este tem o dever de provar suas alegações de plano, 

ou seja, não há dilação probatória.

 No caso em tela, não restou demonstrado de plano o ato ilegal praticado 

pelo impetrado, tendo em vista que não há nos autos comprovação de 

negativa da autoridade coatora em emitir o licenciamento do veículo, nem 

tampouco que houve qualquer requerimento.

Apesar do alegado ato se supostamente ilegal, na descrição dos fatos 

não há sequer menção ao nome da autoridade coatora.

Verifica-se ainda a ausência de qualquer requerimento administrativo.

Ademais, a impetrante afirma que uma das multas está em sede de 

recurso, entretanto deixa de comprovar o alegado.

O art. 1º da Lei 12.016/09 é clarividente ao exigir a ocorrência de ato ilegal 

ou abuso de poder para a propositura do mandado de segurança:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

 Portanto, não resta demonstrado de plano qualquer afronta ao direito 

líquido e certo da impetrante.

Assim, considerando que a via estreita do mandado de segurança não 

admite dilação probatória, considerando o fraco conjunto de provas 

acostado pela imperante, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito 

por ausência de prova pré constituída, já que não há interesse de agir da 

impetrante, ante a ausência de comprovação de ato ilegal ou abuso de 

poder.

Nesse sentido é a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

 "É cediço que, por não se admitir dilação probatória em sede 

mandamental, a prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída. 

Precedentes desta Corte Superior." (RMS 18.236/PR, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. 14.03.2006, DJ 03.04.2006, p. 371).

Ante a ausência de prova de ato ilegal praticado por autoridade coatora, o 

indeferimento de plano é medida que se impõe.

Ademais, dispõe a Lei 12.016/09 em seu art. 6º:

Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos 

pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os 

documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, 

além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se 

acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

 Dessa forma, constata-se que o impetrante deixou de cumprir o quesito 

previsto no inciso II do artigo 321 do CPC, bem como a exigência 

específica presente no art. 6º da Lei 12.016.

Isso porque o Ciretran não possui personalidade jurídica, portanto, não 

poderá constar como parte do mandado de segurança como órgão ao qual 

pertence a autoridade coatora, descumprindo expressamente o art. 6º da 

Lei 12.016/09.

Dessa forma entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LUCROS CESSANTES - 

JUSTIÇA GRATUITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN - EMPRESA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADE FINANCEIRA - DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ARTS. 186 E 927 DO 

CÓDIGO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO - ÔNUS DA PROVA - 

RESSARCIMENTO INDEVIDO - O Detran não possui personalidade jurídica 

para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que é órgão interno da 

Administração Pública. - Nada obsta que a pessoa jurídica seja 

beneficiária da gratuidade da justiça, desde que sua situação econômica 

não lhe permita pagar as custas processuais e os honorários advocatícios 

- A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano 

sofrido por outrem, provem do ato ilícito, caracterizando-se pela violação 

da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, 

conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil - No que 

tange aos lucros cessantes, seu ressarcimento somente é devido quando 

presente demonstração inequívoca do prejuízo econômico efetivamente 

sofrido pela vítima com a lesão. -Na distribuição do ônus da prova, o 

legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos 

autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na 

prestação jurisdicional invocada. (TJ-MG - AC: 10515140027175001 MG, 

Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras 

Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2017).

Descumpridos os requisitos básicos para o recebimento do sobredito 

remédio constitucional, a extinção de plano é medida que se impõe.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente pedido, sem resolução do 

mérito.

Sem honorários (art. 25 da lei 12.016/2009).

 Como a autoridade coatora não foi integrada a lide, intime-se apenas a 

impetrante.

 P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155054 Nr: 2245-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Palmiro de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Santos Rodrigues, Rosa Luiza do 

Nascimento Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Apoitia do Carmo - 

OAB:24.9+77-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela Provisória de 

Evidência proposta por JOÃO PALMIRO DE BARROS em face de ROSA 

LUIZA DO NASCIMENTO RODRIGUES e BRENO SANTOS RODRIGUES.

 Afirma o requerente que adquiriu o imóvel de matrícula nº 16.913 em 14 

de setembro de 2018, fato comprovado pela escritura do imóvel juntada a 

exordial.

Ocorre que, até a presenta data, os requeridos permanecem no imóvel, 

apesar de notificados extrajudicialmente.

É o breve relatório.

Decido.

O autor pleiteia a tutela antecipada com o fito de imitir-se na posse do bem 

adquirido em setembro de 2017.

Comprovou a propriedade por meio da escritura pública juntada a exordial.

 O artigo 300 do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

No caso em análise, verifico demonstrado nos autos a probabilidade do 

direito do requerente, ante a prova da propriedade do imóvel objeto da 

ação, sendo impedido de usufruir a posse do imóvel mesmo após a 

aquisição do bem.

Assim, DEFIRO a tutela antecipada para DETERMINAR aos requeridas que 

procedam a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, devendo o autor 

ser imitido na posse do imóvel de matrícula 16.913.

 Arbitro a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art. 334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155757 Nr: 2558-48.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joedil Marciano Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Ante o exposto, com fundamento no art.300 do CPC, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida determinando a expedição de mandado de 

Busca e Apreensão em face do Requerido, sob o bem descrito na 

exordial, nomeando como depositário fiel do bem o Requerente.Lavre-se o 

respectivo termo de compromisso. REMETAM-SE os autos ao 

Conciliador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.Efetivada a medida, 

CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334).Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articula os pelo autor (NCPC art. 

344).INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143007 Nr: 5378-74.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva, Espolio de Jose 

Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando petição de habilitação de herdeiros de Ref.24, Intime-se a 

parte Autora na forma do artigo 690 do CPC, para que se manifeste no 

prazo de 5 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149797 Nr: 197-58.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA MARIA DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Aguarde-se depósito de diligência.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144323 Nr: 5909-63.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 144323

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 
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nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144147 Nr: 5820-40.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTA MARIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 144147

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137558 Nr: 3027-31.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:137558

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se a parte autora para manifestar acerca da ref. 08, considerando 

que a perícia anteriormente aprazada não foi realizada por ausência da 

autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154390 Nr: 2026-74.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERO GONÇALVES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intiimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152528 Nr: 1280-12.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inacia Prima de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146871 Nr: 7481-54.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Benedito de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.21 e manifestar 

sobre o laudo pericial de ref.17

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9348 Nr: 180-76.2005.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Olgino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri

Dia:08/08/2018

Horas:09:00:00

Jurados:1- Alessandra Graciela Prado e Silva- (Professora)

2- Alexandre da Costa Nunes- (Funcionário Público)

3- Alexandre Severino de Souza Alcântara - (Professor)

4- Ana Paula Maria de Assis Carvalho - (Funcionário Público)

5- Anne Suelle Conceição de Almeida - (Professora)

6- Carlos Alberto Lima dos Santos Junior- (Estudante)

7- Elidiane Benedita Lobo Silva - (Estudante)

8- Elison Jordão Querino- (Autônomo)

9- Fagner Cesar dos Santos- (Autônomo)

10- Giovani Silva Amorim- (Comerciante)

11- Hugo Oliveira Ortiz - (Professor)

12- Iruena Luce dos Santos Marques- (Funcionária Pública)

13- Itiana Aparecida Advincula da Silva - (Vendedora)

14- Janaína Rondon Sales e Silva - (Professora)

 15- Jeferson Ricardo de Souza Santos- (Estudante)

16- Jéssica Caroline da Silva Nunes - (Professora)

17- Jéssica Marques Gomes da Silva- ( Estudante)

18- Leno Grazianny Fragoso de Moraes - (Analista de Sistema)

19- Luciene de Arruda Panozo- (Professora)

20- Ludmila Christina de Arruda - (Funcionária Pública)

21- Maricléia Denilza Pinto do Prado- (Estudante)

22- Rodrigo Cesar da Cruz- (Estudante)

23- Rosinete da Silva- (Auxiliar Escritório)

24- Ruiter Patrese Ramos Salles- (Autônomo)

25- Sâmera Renata Silva de Oliveira- (Professora).

SUPLENTES

01- Anderson Luís Arruda Mendes - (Autônomo)

02- Anselmo Modesto da Silva Almeida - (Autônomo)

03- Cleodeti Rosa da Silva Queiroz - (Professora)

04- Creonilda Clara de Moura - (Funcionária Pública)

05- Enilson Gonçalo dos Santos Lemes- (Contador)

06- Evânio Jesus de Araújo- (Funcionário Público)

07- José Nilton de Arruda - (Estudante)

08- Juracy Pereira Leite- (Professora)

09- Leonel Souza Volpato - (Autônomo)

10- Marcel Mendonça de Arruda- (Zootecnista)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129225 Nr: 3936-10.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO CARDOSO SOUZA, 

Raimundo Nonato Cardoso de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de ref. 18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129222 Nr: 3935-25.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Mineração Melo Ferraz Ltda, JOSE 

EUCLIDES DE MELO FERRAZ, Marcelo Henrique de Mello Ferraz, JOÃO 

ARTUR DE MELO FERRAZ , CARLOS AUGUSTO DE MELO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de ref. 17

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9348 Nr: 180-76.2005.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Olgino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:de Julgamento - Tribunál do Júri

Dia:08/08/2018

Horas:09:00:00

Data2:

Dados do Processo:25/06/2018 Processo de Ação Penal nº 

180-76.2005.811.0028 - Cód. 9348

 Parte Autora - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 Parte Ré - RAFAEL OLGINO DA SILVA

 Pronunciado como incurso nas penas do Artigo art. 121, § 2º, inciso IV, 

c/c art. 29 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 42617 Nr: 547-61.2009.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Alina de Faria, Isaias da Costa Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se quanto a existência de terceiro interessado em adquirir o 

imóvel, objeto da presente ação, em consonância com o despacho inicial 

que determinou a averbação da presente ação na matrícula da 

propriedade.

Considerando a pesquisa feita ao Sistema Infojud, a qual restou frutífera, 

intimem-se as partes para apresentar alegações finais sucessivas no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015027-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010699-56.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 13:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016500-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MARCOS ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 13:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016592-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 13:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013163-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENCIO BISPO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 13:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017254-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CUNHA DE ARRUDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 13:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-34.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

13:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016590-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELINA DE BOA VENTURA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 14:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016125-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 14:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015992-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZANDARLY OLIVEIRA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 14:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017225-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORICO LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 14:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017302-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZAMES JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 14:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011824-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CASSIA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 14:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016338-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 15:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016232-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 15:10h

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011356-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011356-90.2017.8.11.0028. REQUERENTE: IVO DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 
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aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011375-96.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIO FLORENTINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 
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contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 
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fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010827-71.2017.8.11.0028
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MARIO DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010827-71.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIO DIAS DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 
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obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011484-13.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA LUCIA MENDES 

SALGADO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 
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deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 
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serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012610-98.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAQUIM DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 
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977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010996-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010996-58.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL FRANCISCO RAMOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 
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relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 
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Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011541-31.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ALDO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 
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do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012481-93.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GELIE CARLOS AZEMEIDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 
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Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011467-74.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 
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Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 
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pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012446-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012446-36.2017.8.11.0028. REQUERENTE: AMELIA LEMES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 
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segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012596-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETE ROSENIL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012596-51.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARIETE ROSENIL DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIETE ROSENIL DE ARRUDA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Sustenta a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 

6/1355320-1, e, entre os dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município de 

Poconé/MT. Da preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de 

contestação arguiu a PRELIMINAR DE COISA JULGADA com base no art. 

485, V do CPC, tendo em vista que a parte requerente ajuizou ação 

idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 

8010659-74.2014.8.11.0028 no qual as partes entabularam acordo no 

mutirão realizado no dia 09/05/2016, no valor de R$ 1.300,00, cujo valor já 

foi depositado em favor da advogada do requerente. Consultando o 

sistema PJE constatou veracidade da informação, sentença homologatória 

no referido processo no ID 8516867. Razão pela qual acolho a preliminar, 

com base na confirmação da coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. HELOISA HELENA SAENZ SURITA Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012168-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012168-69.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE GUIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOSÉ GUIA DE ALMEIDA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta a parte 

requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 6/1355320-1, e, 

entre os dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. Da 

preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de contestação 

arguiu a PRELIMINAR DE COISA JULGADA com base no art. 485, V do 

CPC, tendo em vista que a parte requerente ajuizou ação idêntica, 

distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 

8010411-11.2014.8.11.0028 no qual as partes entabularam acordo no 

mutirão realizado no dia 09/05/2016, no valor de R$ 1.300,00, cujo valor já 

foi depositado em favor da advogada do requerente. Consultando o 

sistema PJE constatou veracidade da informação, sentença homologatória 

no referido processo no ID 8477936. Razão pela qual acolho a preliminar, 

com base na confirmação da coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. HELOISA HELENA SAENZ SURITA Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011944-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011944-34.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ESMAEL ALVES DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ESMAEL ALVES DUARTE em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta a parte 

requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 6/1355320-1, e, 

entre os dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. Da 

preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de contestação 

arguiu a PRELIMINAR DE COISA JULGADA com base no art. 485, V do 

CPC, tendo em vista que a parte requerente ajuizou ação idêntica, 

distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 

8010411-11.2014.8.11.0028 no qual as partes entabularam acordo no 

mutirão realizado no dia 09/05/2016, no valor de R$ 1.300,00, cujo valor já 

foi depositado em favor da advogada do requerente. Consultando o 

sistema PJE constatou veracidade da informação, sentença homologatória 

no referido processo no ID 8480473. Razão pela qual acolho a preliminar, 

com base na confirmação da coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. HELOISA HELENA SAENZ SURITA Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011697-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FILHO MARTINS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011697-53.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO FILHO MARTINS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte requerente, através de seu 

advogado, juntou documento datado de 21/02/2018, manifestando pela 

desistência do processo. (Id 8529638). Nos termos do texto legal do artigo 

200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011694-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GONCALINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011694-98.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOANA GONCALINA DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de indenização por danos morais em face da ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes 

compuseram acordo em audiência, e seu cumprimento foi noticiado no id. 
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8529629, cujo valor de R$ 1.300,00 foi realizado via depósito judicial. 

Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por consequência EXTINGO 

os autos, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

INTIME-SE a parte requerida para apresentar a guia do depósito. INTIME-SE 

a parte requerente, para informar os dados bancários e após expeça-se 

Alvará para levantamento dos valores. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitado em julgado ao ARQUIVO com as devidas 

anotações Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013738-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013738-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SILAS FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGENCIA, proposta por SILAS FERREIRA DOS SANTOS 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S.A). Narra a inicial que a 

parte requerente não possui qualquer relação jurídica com a requerida, e 

vem sofrendo cobranças indevidas, gerando a inserção no cadastro de 

inadimplentes referente ao débito de R$ 102,66 do contrato 1236742225. 

Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral. No entanto, a parte 

requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da relação 

jurídica entre as partes, juntando provas robustas que indicam a 

existência e a validade do negócio jurídico. A requerida desincumbiu-se do 

ônus que lhe cabia, juntou aos autos o copia do RG e CPF da requerente, 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de 

Permanecia por Beneficio, ambos devidamente assinado e datado de 

15/01/2015, referente a linha 65 9644-7942, com plano Vivo Controle 

Ilimitado. E as assinaturas constantes dos documentos carreados junto a 

contestação são visivelmente a mesma assinatura da requerente 

apresentado na procuração e no termo de audiência de conciliação. Não 

havendo a responsabilização de reparação em danos morais, já que 

houve a contratação dos serviços de forma lícita. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos 

tendo em vista restou demonstrado a utilização dos serviços, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência das mensalidades do 

plano ora contratado. Em fase de impugnação a parte requerente alega 

Incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da necessidade de 

Pericia Grafotécnica já que a parte requerente afirma desconhecer a 

relação comercial com a requerida, ocorre que analisando detidamente as 

provas carreadas aos autos, esta não deve prosperar. A requerida 

apresentou como provas em sua contestação o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanecia por Beneficio e 

copias do RG e CPF da requerente. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para: Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013740-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GODOE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013740-26.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NIVALDO GODOE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 362,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014221-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ETELFRANCI GONCALVES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014221-86.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ETELFRANCI GONCALVES DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC/15. Preliminar 

- Da competência dos Juizados Especiais Alega a reclamada 

incompetência do Juizado, visto que a demanda exige prova pericial 

complexa, para aferir o correto consumo de energia elétrica. Os elementos 

constantes nos autos, em concurso com as alegações das partes são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Assim, não há necessidade 

de realização de perícia complexa para o deslinde da controvérsia. 
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Cumpria à reclamada, que detém profissionais habilitados, realizar vistoria 

e elaborar laudo, comprovando a tese da regularidade do aumento do 

consumo de energia pela reclamante, não havendo, portanto, necessidade 

de perícia. Destarte, rejeito a preliminar em epígrafe. Mérito Diz a parte 

requerente é titular da UC nº 6/2532996-2 e em virtude do alto valor de R$ 

1.512,78, fatura com vencimento no mês de maio de 2017, procurou a 

empresa Requerida, tomou conhecimento que tal valor se tratava de uma 

multa e diferença de consumo. Em sede de liminar, fora deferido 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA 

e, determinado que a parte Requerida não interrompesse o fornecimento 

da energia elétrica na unidade consumidora em nome da parte Autora, com 

relação à dívida discutida nestes autos, até o julgamento final da lide. A 

requerida, em sua peça de bloqueio, aduz que foram detectadas 

irregularidades na medição de consumo da unidade consumidora da parte 

requerente, que detectou acúmulo de consumo. Com efeito, a requerida 

não juntou o Termo de Ocorrência de Inspeção, e não apresentou laudo 

emitido por profissional habilitado e pelo IMMETRO, conforme art. 129, § 6º 

da Resolução normativa 414/2010 – ANEEL, atestando a existência de 

irregularidade no medidor da UC da parte requerente. Todavia, conforme 

estabelecido pelos artigos 113 e 114 da Resolução Normativa da ANEEL 

nº 414/2010 – ANEEL (que substitui a Resolução 456/2000-ANEEL), a 

concessionária pública de energia elétrica tem o direito de instaurar 

procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de 

energia elétrica. Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade 

no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de 

laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, 

§ 6º da Resolução normativa 414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade 

tenha ocorrido na instalação do medidor e não no seu funcionamento, 

deverá ser emitido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por 

dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do consumidor (art. 

129, § 2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). É o 

entendimento da Turma Recursal Única deste Tribunal acerca do tema: 

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS SUFICIENTES 

– IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA NO MEDIDOR – 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária pública de energia 

elétrica tem o direito de instaurar procedimento administrativo para apurar 

irregularidades no consumo, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do procedimento interno 

com intimação do consumidor para manifestação e laudo técnico (com 

certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a irregularidade apontada 

pela concessionária (falha mecânica no medidor), as condutas com o 

escopo de recuperar seu crédito não configuram ato ilícito, mas exercício 

regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) (TJMT TRU 

113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM 

CONTRADITÓRIO – PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE 

REGULARIDADE NO CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO 

– FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica 

tem o direito de instaurar procedimento administrativo de recuperação de 

consumo, desde que garantido o contraditório, devendo emitir laudo 

técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia 

de procedimento interno com prova de prévia comunicação ao 

consumidor, de no mínimo 10 (dez) dias, informando o local, data e horário 

da realização da avaliação técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da 

ANEEL) e apresentação de laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 

9001 comprovando a irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da 

ANEEL), presume-se inexistir problemas, sendo que as condutas da 

concessionária com o objetivo de recuperar o suposto crédito 

caracterizam ato ilícito. Débito inexistente. (...) (TRU TJMT 

242243620118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 29/08/2013, Data da publicação no 

DJE 29/08/2013). In casu, há nos autos provas suficientes de que o 

processo administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL não foi observado, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§ 7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de Ocorrência e 

Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, diante destas 

exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos não 

são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do 

medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do 

devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). Em situação similar, a 

jurisprudência já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PROVENIENTE DE 

DIFERENÇA DE CONSUMO POR SUPOSTA FRAUDE EM APARELHO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA PRODUZIDA 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INFRIGÊNCIA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5°, LIV E 

LV, DA CF) - AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO - 

INADMISSIBILIDADE - REGULARIDADE DO PAGAMENTO DAS FATURAS 

MENSAIS - RECURSO IMPROVIDO. Afigura-se abusiva a pretensão de 

corte do fornecimento de energia elétrica pelo não-pagamento de dívida 

proveniente de diferença de consumo ocasionada por suposta fraude no 

aparelho medidor, cuja prova foi produzida unilateralmente pela 

concessionária em flagrante desobediência ao devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF), máxime quando as 

faturas mensais vem sendo pagas regularmente. (TJMT Ap, 28628/2005, 

DES.MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 16/11/2005, Data da publicação no DJE 15/12/2005) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR E ARBITRAMENTO DO 

CONSUMO REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DÉBITO 

CONSIDERADO NULO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE 

- RECURSO IMPROVIDO. 1 - A inspeção de equipamento-medidor de 

energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por 

unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte 

para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. 2 

- A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa 

fornecedora, com a conseqüente cobrança de valores relativos a energia 

supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla 

defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. 3 - Nesses 

casos, compete à empresa fornecedora arcar com o ônus de comprovar a 

existência de fraude no medidor, mediante a observação do devido 

processo legal, uma vez que não seria razoável exigir do consumidor a 

produção de tal prova, ou ainda, exigir que esse prove que não consumiu 

a energia cobrada pela existência da suposta fraude, pois, tais questões 

prescindem necessariamente de prova técnica. (TJMT, Ap, 53350/2009, 

DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

02/12/2009, Data da publicação no DJE 14/12/2009) No presente caso, 

conforme já explanado, embora a reclamada alegue que tenha ocorrido 

irregularidade na medição do consumo na residência do consumidor, é 

evidente que a concessionária deixou de apresentar qualquer prova neste 

sentido, tal como: laudo com certificação do INMETRO, e ainda, prova de 

que processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, situação 

em que fragiliza consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada 

pela concessionária. Ademais, verifica-se que foi emitida uma fatura com 

valore exorbitante em nome da consumidora, ora demandante, sendo que 

a concessionária não acostou aos autos nenhum elemento probatório que 

justifique tais cobranças com valores equivalentes a de uma pequena 

empresa. Mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, diante das 

regras protetivas de consumo, mormente quanto à facilitação ao direito de 

prova (artigo 6º, inciso VIII do CDC), a concessionária deveria ter 

apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor cobrado 

é compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade Consumidora 

em questão. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o 

faturamento foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o 

consumo médio da parte reclamante. Com relação à indenização por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 819 de 909



danos morais, entendo que é descabida, tendo em vista que não houve 

suspensão do fornecimento de energia em razão da fatura eventual 

discutida nestes autos. Pelo exposto, decido pela parcial procedência da 

pretensão formulada na inicial para: 1) ratificar a liminar concedida no Id. 

8636724. 014; 2) declarar inexigível a fatura maio/2017, devendo tal fatura 

ser refaturada excluindo o valor do acúmulo de consumo. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. HELOISA HELENA SAENZ SURITA Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011010-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIL INOCENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011010-42.2017.8.11.0028. REQUERENTE: OZENIL INOCENCIO DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais 

em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes compuseram acordo em audiência, e seu cumprimento foi 

noticiado no id. 8615931, cujo valor de R$ 1.300,00 foi realizado via 

depósito na conta do patrono do requerente. Com efeito, fora acordado 

que o pagamento seria realizado na conta do patrono do requerente, e não 

havendo manifestação sob o descumprimento, tenho que o mesmo fora 

adimplido. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por consequência 

EXTINGO os autos, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, 

“b”, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado 

em julgado ao ARQUIVO com as devidas anotações Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018669-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018669-39.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ANA CELINA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por BENEDITO ONOFRE DE ARRUDA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Narra a parte requerente que no ano de 2014, nos dias 07 e 08 de maio, 

houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 30 

horas, o qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis 

indenização por dano moral. Analisando a preliminar de Carência de Ação 

– Ilegitimidade Ad Causam ativa: A parte requerida suscita a preliminar de 

ilegitimidade ativa da parte postulante, que pleiteia em seu nome direito 

alheio, tentando induzir este juízo a erro. A requerida traz provas em sua 

contestação, um relatório demonstrando que no período de 08/2010 a 

10/2017 o titular da UC era VANIA LEMES DO NASCIMENTO. Corroborando 

com a afirmação, nota-se que o requerente apresentou na inicial uma 

fatura de energia do mês de MARÇO DE 2016. Razão pela qual a presente 

demanda deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em 

vista que, a requerente não era a titular da Unidade Consumidora - UC na 

época do evento danoso – APAGÃO. O artigo 6º do Código de Processo 

Civil – CPC estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito 

alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não é o caso. Razão pela 

qual acolho a preliminar, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem julgamento do mérito, 

em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado ao ARQUIVO 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz 

Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011475-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011475-85.2016.8.11.0028. REQUERENTE: REGIANE MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por REGIANE 

MARIA DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente que é 

titular da unidade consumidora n. UC 6/1767039-9, e, nos dias 07, 08, 11 e 

12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a requerente na época do evento danoso – apagão, a requerente estava 

com a UC desligada. No relatório de consumo do cliente, consta que a UC 

22156799, FOI LIGADA EM DATA POSTERIOR A MAIO DE 2014, razão pela 

qual deve-se julgar improcedente. Corroborando com a afirmação feita na 

contestação, nota-se que a exordial vem acompanhada de uma fatura 

posterior ao fato danoso, 04/2015. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou 
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honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010783-23.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010783-23.2015.8.11.0028. REQUERENTE: FLORENTINA FRANCISCA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FLORENTINA FRANCISCA DE ARRUDA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Sustenta a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. 

UC 6/1355320-1, e, entre os dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a 

requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município 

de Poconé/MT. Da preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede 

de contestação arguiu a PRELIMINAR DE COISA JULGADA com base no 

art. 485, V do CPC, tendo em vista que a parte requerente ajuizou ação 

idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 

8019004-58.2016.8.11.0028 no qual as partes entabularam acordo no 

mutirão realizado no dia 09/05/2016, no valor de R$ 1.300,00, cujo valor já 

foi depositado em favor da advogada do requerente. Consultando o 

sistema PJE constatou veracidade da informação, sentença homologatória 

no referido processo no ID 12321215. Razão pela qual acolho a preliminar, 

com base na confirmação da coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. HELOISA HELENA SAENZ SURITA Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010784-08.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MONGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010784-08.2015.8.11.0028. REQUERENTE: NILZA MONGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por NILZA MONGE DOS SANTOS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta a parte 

requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 6/1355320-1, e, 

entre os dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. Da 

preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de contestação 

arguiu a PRELIMINAR DE COISA JULGADA com base no art. 485, V do 

CPC, tendo em vista que fora ajuizada ação idêntica, MESMA UNIDADE 

CONSUMIDORA, distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob 

o 8017535-74.2016.8.11.0028 no qual as partes entabularam acordo no 

mutirão realizado no dia 09/05/2016, no valor de R$ 1.300,00, cujo valor já 

foi depositado em favor da advogada do requerente. Consultando o 

sistema PJE constatou veracidade da informação, sentença homologatória 

no referido processo no ID 8663886. Razão pela qual acolho a preliminar, 

com base na confirmação da coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. HELOISA HELENA SAENZ SURITA Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-65.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON RODRIGO DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000176-65.2018.8.11.0028. REQUERENTE: CLAYTON RODRIGO DE 

ARRUDA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento 

e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em face de BANCO BRADESCO S/A. A parte requerente, 

através de seu advogado, juntou documento datado de 01/03/2018, 

manifestando pela desistência do processo. (Id 11988205). Nos termos do 

texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018958-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018958-69.2016.8.11.0028. REQUERENTE: DANIELA SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de 

BANCO BRADESCO S/A. A parte requerente, através de seu advogado, 

em ata de audiência de 30/01/2018, manifesta-se pela desistência do 

processo. (Id 11548940). Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018990-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACACIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018990-74.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO ACACIO DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por JOÃO ACÁCIO DA 

COSTA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S.A). Narra a 

inicial que a parte requerente não possui DÉBITOS com a requerida, e vem 

sofrendo cobranças indevidas, gerando a inserção no adastro de 

inadimplentes referente aos débitos de R$ 117,78 e R$ 193,23 

supostamente gerados pelo contrato 0211520516. Pleiteia a declaração da 

negativa de débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral. No entanto, a parte requerida, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da relação jurídica entre as 

partes, juntando provas robustas que indicam a existência e a validade do 

negócio jurídico. A requerida desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou 

aos autos as faturas e extratos de utilização. Não havendo a 

responsabilização de reparação em danos morais, já que houve a 

contratação dos serviços de forma lícita. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em vista 

restou demonstrado a utilização dos serviços, a negativação foi lícita em 

razão da inadimplência das mensalidades do plano ora contratado. Em 

fase de impugnação a parte requerente alega Incompetência absoluta do 

Juizado Especial, em razão da necessidade de Pericia Grafotécnica já que 

a parte requerente afirma desconhecer a relação comercial com a 

requerida, ocorre que analisando detidamente as provas carreadas aos 

autos, esta não deve prosperar. A requerida apresentou como provas em 

sua contestação o Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, 

Contrato de Permanecia por Beneficio e copias do RG e CPF da parte 

requerente. Diante dos documentos juntados na inicial e na contestação, 

nota-se que a assinatura exarada no documento trazido como prova pela 

requerida, se assemelha em muito, àqueles assinados na inicial 

(procuração, declaração) e no termo de audiência, bem como os 

documentos pessoais RG e CPF são os mesmos, em nada se difere dos 

apresentados na inicial. Razão pela qual REJEITO a preliminar de perícia 

grafotécnica, suscitada pelo requerente. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para: Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014037-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014037-33.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DANIELLY ALINE DA SILVA 

LUCAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares - Falta de interesse de agir O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. 

Mérito Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por DANIELLY ALINE DA 

SILVA LUCAS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Narra a inicial que 

a parte requerente não possui DÉBITOS com a requerida, e vem sofrendo 

cobranças indevidas, gerando a inserção no adastro de inadimplentes 

referente ao débito de R$ 259,17, gerado pelo contrato 0211520516, cujo 

qual encontra-se quitado. Pleiteia a declaração da negativa de débito e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral. A 

parte requerida, em sua peça de bloqueio, alega que ausência da 

pretensão resistida e inexistência do dever de indenizar. Tais alegações 

não merecem prosperar, tendo em vista que a manutenção indevida do 

nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida já paga 

é ilegal. É breve relato. A inversão do ônus da prova libera o consumidor 

da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 
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existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Cabe ao requerido que alegar 

fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. Ademais, não procede a alegação da requerida 

de que a ausência de comprovação de requerimento por via administrativa 

para solução do conflito, isente de danos morais, eis conforme dito 

alhures, a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral. Outrossim, verifica-se da 

documentação acostada à exordial que a requerente buscou solução 

administrativamente, não obtendo sucesso. A prova do reflexo patrimonial 

do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se 

pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. 

O dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 7.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência da 

pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis os débitos 

mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) confirmar a liminar deferida 

determino a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos 

de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “c” não seja cumprida. Determino a retificação do 

valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na presente data, em conformidade com o pedido de danos 

morais formulado na petição inicial. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10360 Nr: 796-84.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ely Carlos de Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:OAB/MT 9704-A

 Sentença

Trata-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA NACIONAL em face 

de ELY CARLOS DE CASTILHO, ambos qualificados nos autos.

Após regular tramite processual, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito e requereu a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Outrossim, cadastre-se o advogado do executado no sistema Apolo.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10509 Nr: 902-46.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gersio Alves Tenório, Oldemar Domingos 

Becker, Francisco Silva Trindade, Ailton José do Carmo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de AILTON JOSE DO CARMO SILVA, GERSIO ALVES TENORIO, 

FRANCISCO SILVA TRINDADE e OLDEMAR DOMINGOS BECKER.

Após a citação dos executados GERSIO ALVES TENORIO, FRANCISCO 

SILVA TRINDADE e OLDEMAR DOMINGOS BECKER, a parte exequente 

peticionou nos autos informando a quitação do débito tributário e requereu 

a extinção do feito.

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Custas processuais pela parte executada.

Condeno também os executados ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-64.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI, TREVIZAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010151-64.2016.8.11.0059. REQUERENTE: DANIELLI, TREVIZAN & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 
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CONFRESA - MT Intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal. Com a juntada, tornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO LUIZ KOLCENTI (EXECUTADO)

MATADOURO WG LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000294-45.2018.8.11.0059 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU MATADOURO WG LTDA - ME e outros (2) IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas 

ao Procurador do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue 

um depósito identificado com o número do processo referente a condução 

do oficial de justiça, considerando que são 3 requeridos e foi recolhido 

somente uma diligência .O recolhimento da diligência deverá ser feito 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado. Nada mais havendo encerro o presente. Porto Alegre do Norte, 

22 de junho de 2018. Assinado Digitalmente JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000322-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSIEL RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

MARINA DELLA COLLETA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000322-13.2018.8.11.0059 BANCO DO BRASIL S.A OSIEL RODRIGUES 

DA SILVA e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue os depósitos 

identificado com o número do processo referente a condução dos oficiais 

de justiça até o endereço dos requeridos. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Porto Alegre do Norte, 22 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000324-80.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000324-80.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: VILMAR 

GONCALVES DE OLIVEIRA Aqui se tem ação de execução de título 

extrajudicial, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de VILMAR 

GONÇALVES DE OLIVEIRA. Antes de determinar a citação do demandado, 

determino ao exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto eventual ocorrência da prescrição quanto aos créditos cobrados 

nestes autos. Na sequência, volvam-me imediatamente conclusos. Porto 

Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000333-42.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. LIMA LUZ - ME (EXECUTADO)

MARIA LUCIA LIMA LUZ (EXECUTADO)

VANESSA DHEYBER PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

PAULO SERGIO SECATO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000333-42.2018.8.11.0059 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU M. L. LIMA LUZ - ME e outros (3) IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue um 

depósito identificado com o número do processo referente a condução 

dos oficiais de justiça até o endereço dos requeridos. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado. Certifico ainda que não constam nos 

autos a comprovação de pagamento das custas iniciais. Nada mais 

havendo encerro o presente. Porto Alegre do Norte, 22 de junho de 2018. 

Assinado Digitalmente JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FEITOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO)

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000257-18.2018.8.11.0059. 

AUTOR: VALDECI FEITOSA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 
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no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de agosto de 2018 às 15h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000142-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE SANTOS DE BRITO OAB - TO3695 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000142-94.2018.8.11.0059 NILTON SILVA SANTOS INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 792 da CNGC/MT, procedo a 

intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 06 de Julho de 2018, às 11h15min, nas 

dependências do Fórum de Porto Alegre do Norte, bem como para que 

providencie a notificação da parte autora para comparecer na data e local 

da perícia munido(a) de documentos pessoais, nomes de medicamentos 

que faz uso e exames médicos que possua, capazes de embasar ou 

colaborar na determinação da alegada condição de saúde. Porto Alegre do 

Norte, 25 de junho de 2018. Assinado Digitalmente JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000133-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. MARCOS ANDRE DA SILVA Dados do processo: Processo: 

1000133-35.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ROSA MARIA FERREIRA LIMA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a perícia 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser 

realizada no dia 06 de Julho de 2018, às 11h15min (horário oficial de Mato 

Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais exames e laudos médicos 

que tiver relacionados à enfermidade. OBSERVAÇÃO: Na perícia 

designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos 

que possuir. PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de junho de 2018. 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, 

QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO 

NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 031/2018/DF

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM.Juiz Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas Atribuições Legais, etc…

CONSIDERANDO as recomendações da Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça e a Legislação de Organização Judiciária Estadual e nos termos da 

CNGC.

R/E/S/O/L/V/E:

Art. 1º - FIXAR o período de 02/07/2018 a 31/07/2018, para realização de 

Correição Geral Ordinária, na Secretaria da Vara Única/Juizado Especial, 

Cartório Distribuidor e Diretoria do Foro desta Comarca de Porto dos 

Gaúchos.

Art. 2º - DESIGNAR o servidor Selton Emanuel Celestino de Barros, 

Assessor de Gabinte II, para secretariar os trabalhos correicionais do 

Foro Judicial desta Comarca.

Art. 3º - DETERMINAR ao Senhor Gestor Judiciário, da respectiva 

Secretaria que prepare todos os processos, livros e pastas, 

apresentando-os no Gabinete do Juízo, conforme forem sendo solicitados, 

para a vistoria designada.

Art. 4º - DETERMINAR aos serventuários, que permaneçam em seus 

postos no período de correição, para que forneçam os esclarecimentos 

necessários à realização dos serviços correicionais.

Art. 5º - DETERMINAR, ainda, que os autos de processos que se 

encontram fora do Cartório sejam devolvidos. Não será facultada a carga 

de autos enquanto não correicionados.

Art. 6º - CONVIDAR as autoridades legalmente constituídas, a 

Representante do Ministério Público, Advogados, Serventuários, 

Estagiários e público em geral, a apresentarem reclamações quanto a 

eventuais Irregularidades nos serviços relativos à Justiça, pertinentes a 

este Juízo, no Fórum local, em horário de expediente.

Art. 7º - Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, ao 

Presidente da OAB, ao Representante do Ministério Público, bem como 

afixe-se uma cópia no átrio deste Fórum para conhecimento geral.

Publique-se.Cumpra-se.As Providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 21 de Junho de 2018.

Rafael Depra Panichella Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 032/2018/DF

O MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos, Estado de Mato Grosso, RAFAEL DEPRA PANICHELLA, no uso 

de suas atribuições legais na forma da lei etc...

Considerando o que dispõe o artigo 82 da Lei n.º 4.964/85 (Código de 

Organização Judiciária do Estado – COJE), bem como as recomendações 

da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

RESOLVE:

Art. 1º. – DETERMINAR a realização de Correição Ordinária Anual na 

Cadeia Pública e Delegacia de Polícia pertencentes à Comarca de Porto 

dos Gaúchos, no período de 23 a 24/07/2018, para inspeção na Delegacia 

de Polícia Judiciária Civil e Cadeia Pública.

Art. 2º - DESIGNAR a Servidora Nair Rezer, matrícula 8858, Gestora 

Administrativa, para secretariar os trabalhos correcionais do Foro 

Extrajudicial.

Art. 3º - DETERMINAR ao Escrivão da Delegacia do Município pertencente 

a esta Comarca, que permaneça em seu posto no período de correição, 

para que forneça os esclarecimentos necessários à realização dos 

serviços correcionais, bem como para que providencie para que todos os 

processos em andamento e livros utilizados no desenvolvimento do 

expediente estejam nos respectivos setores no início dos trabalhos da 

correição.

Art. 4º - CONVIDAR as autoridades legalmente constituídas, o 

representante do Ministério Público, Advogados, Estagiários, 

Serventuários e público em geral, para apresentarem reclamações quanto 

a eventuais irregularidades nos serviços relativos à Justiça, pertinentes a 

Correição, no Fórum local, em horário de expediente.

Art. 5º - Remetam-se cópias à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Presidente da OAB, ao representante do Ministério Público, e ao Ilustre 

Delegado de Polícia Judiciária Civil da Comarca, bem como afixe-se uma 

cópia no átrio deste Fórum para conhecimento geral. Publique-se. 

Cumpra-se.

Às providências. Porto dos Gaúchos, 21 de Junho de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA.Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 033/2018/DF
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O MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos, Estado de Mato Grosso, RAFAEL DEPRA PANICHELLA, no uso 

de suas atribuições legais na forma da lei etc...

Considerando o que dispõe o artigo 82 da Lei n.º 4.964/85 (Código de 

Organização Judiciária do Estado – COJE), bem como as recomendações 

da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

RESOLVE:

Art. 1º – DETERMINAR a realização de Correição Ordinária em todas as 

Serventias do Foro Extrajudicial desta Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, 

no período de 23 a 24/07/2018.

Art. 2º - DESIGNAR a Servidora Nair Rezer, matrícula 8858, Gestora 

Administrativa, para secretariar os trabalhos correcionais do Foro 

Extrajudicial.

Art. 3º - DETERMINAR aos Titulares de Cartórios e demais Serventuários 

destes, que permaneçam em seus postos no período de Correição, para 

que forneçam os esclarecimentos necessários à realização dos serviços 

correcionais, bem como para que providencie para que todos os 

processos em andamento e livros utilizados no desenvolvimento do 

expediente estejam nos respectivos setores no início dos trabalhos da 

correição.

Art. 4º - CONVIDAR as autoridades legalmente constituídas, o 

representante do Ministério Público, Advogados, Estagiários, 

Serventuários e público em geral, para apresentarem reclamações quanto 

a eventuais irregularidades nos serviços relativos à Justiça, pertinentes a 

Correição, no Fórum local, em horário de expediente.

Art. 5º - Remetam-se cópias à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Presidente da OAB, ao representante do Ministério Público, bem como 

afixe-se uma cópia no átrio deste Fórum para conhecimento geral.

Publique-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos gaúchos, 21 de 

Junho de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA.Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35625 Nr: 1420-10.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos.

 Analisando detidamente as peças, verifico que o(a) sentenciado(a) 

FRANCISCO JOSÉ DA SILVA cumpriu de forma integral a pena aplicada, 

bem como regularmente as condições impostas na audiência admonitória.

 Ante o exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, JULGO 

EXTINTA A PENA de FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, em consonância com 

parecer ministerial, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execução 

Penal n.º 7.210/84.

 Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo de seu domicílio Eleitoral 

para o restabelecimento de seus Direitos Eleitorais, e após arquive-se o 

processo, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se o reeducando e seu Ilustre advogado se tiver.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28640 Nr: 504-10.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Crotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos.

Analisando detidamente os autos execucionais, verifico que assiste razão 

ao Ministério Público, de modo que DETERMINO a intimação do causídico 

para apresentar a respectiva procuração, inclusive do reeducando para 

informar a atividade laboral atualmente exercida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36816 Nr: 1632-86.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Barbosa da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Vistos.

Considerando a legitimidade das razões apresentadas pelo causídico Dr. 

Danilo Tenório dos Santos, REVOGO a nomeação outrora realizada, de 

modo que FIXO/REDUZO os honorários para 3 (três) URH, em consonância 

com os trabalhos realizados nos autos, devendo a i. Secretaria deste juízo 

expedir a respectiva certidão.

Portanto, NOMEIO o Advogado Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino, OAB/MT 

sob o n° 18182-A, para patrocinar os interesses do reeducando ANTONIO 

BARBOSA DA SILVA NETO, nos termos e prazos legais, mormente 

memorial de cálculo de pena acostado aos autos.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 6(seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26778 Nr: 1149-69.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ispedico Walentim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14902A/MT

 Certifico que colhi as asssinaturas do requerente Ispedico Walentim da 

Silva RG nº 00798445- SSP/MS, e CPF nº 519.033.261-68, as quais estão 

em pasta própria nesta secretaria.

Ispedico Walentim da Silva

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35590 Nr: 1404-56.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Certifico que intimo as partes acerca da decisão de ref.115.

Comarca de São Félix do Araguaia
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135979 Nr: 2171-37.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Abreu Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário: um 

questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos Humanos”, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de junho do presente ano, ocasião em que terá que se 

deslocar até a capital Cuiabá, estando em trânsito nos dias 26 e 27, ante a 

distância entre esta comarca até a capital, restam prejudicadas as 

audiências a serem realizadas entre este período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 13h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144540 Nr: 1655-46.2018.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Almeida Leão - OAB:17068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a inicial, uma vez que preenche os requisitos legais contidos no 

Código de Processo Civil.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Estadual, para manifestar no 

presente feito como fiscal da ordem jurídica, pelo prazo legal.

 Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144413 Nr: 1597-43.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nieg Menez Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Alegando o inadimplemento da parte requerida, a autora ajuizou a presente 

ação monitória embasada em emissão de contrato de abertura de crédito 

fixo (fls. 08/16).

Assim, EXPEÇA-SE mandado monitório concedendo a parte requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que cumpra com o pagamento da dívida 

nos termos do pedido inicial e, ainda, pague os honorários advocatícios no 

valor de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, caput, 

do CPC).

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a requerida lhe dê cumprimento no 

prazo mencionado, ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º do 

CPC).

A Requerida poderá, ainda, neste mesmo prazo, OPOR EMBARGOS à 

Ação Monitória e suspender a eficácia do mandado inicial (art. 702, caput 

e §4º do CPC).

Em caso de não cumprimento da obrigação, e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, 

conforme art. 701, §2º do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário, atentando-se a serventia 

para que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise 

Rainer Pereira Gionédis, alterando-se a capa dos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41001 Nr: 1544-04.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Livando Carlos Simon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Ceconello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Vistos.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reparação de perdas e danos 

materiais proposta por LIVANDO CARLOS SIMON em desfavor de ADAIR 

JOSÉ CECONELO.

Narra a exordial, em síntese, que o requerente em maio de 2013 teria 

realizado contrato de parceria com o requerido, o qual não foi concluído 

por culpa do requerido, no qual teria requerido a rescisão contratual no 

final do ano de 2013, por supostas irregularidades que teriam sido 

provocadas pelo autor de forma descabida, tendo lhe oferecido a quantia 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para resolução contratual, o que não foi 

aceito.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando, em 

síntese, a improcedência dos pedidos do autor (fls. 64 /99).

Impugnação a contestação às fls. 100/103.

E os autos vieram conclusos.

Decido.

O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Como pontos controvertidos, fixo os motivos que ensejaram o 

descumprimento contratual pela parte requerida e/ou requerente e a 

existência de eventuais danos materiais e morais em favor do autor.

INTIMEM-SE as partes para especificarem, no prazo de 10 (dez) dias, as 

provas que pretendem produzir, caso entendam cabível ao julgamento da 

causa, sob pena de preclusão.

Se tiverem interesse na produção de prova oral, deverão, no mesmo 

prazo, apresentar o respectivo rol de testemunhas que pretendem ouvir 

em audiência de instrução.

 Consigne-se que, em não havendo manifestação das partes a respeito, 

entender-se-á que não há interesse na produção de quaisquer outras 

provas além das que já figuram nos autos.

Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para, se for o 

caso, designar audiência de instrução.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143279 Nr: 862-10.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha de Azevedo, Willians Milhomem 

Azevedo, Antonio Milhomem de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença promovida pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Adm. De Assoc. do Araguaia (SICREDI) 

em face de José Rocha de Azevedo; Willians Milhomem Azevedo e 

Antônio Milhomem de Souza.

 Após o regular andamento do feito, a parte Exequente informa o 

parcelamento da dívida, assim sendo, pleiteia a homologação e 

consequentemente extinção da presente execução, nos moldes do art. 

924, II, do CPC (fls. 91/95).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida ao 

demonstrativo de cálculo (fl. 88).

 Após o regular andamento do feito, às fls. 91/95, comunica a parte 

exequente ter realizado um acordo de pagamento do débito executado.

As partes pactuaram o valor da presente cobrança.

 Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 Proceda às eventuais baixas de penhora/execução.

CONDENO os Executados ao pagamento das custas processuais.

P.R.I. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137758 Nr: 1046-97.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvercina Ramos de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário: um 

questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos Humanos”, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de junho do presente ano, ocasião em que terá que se 

deslocar até a capital Cuiabá, estando em trânsito nos dias 26 e 27, ante a 

distância entre esta comarca até a capital, restam prejudicadas as 

audiências a serem realizadas entre este período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 13h40min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11711 Nr: 482-07.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sadi de Miranda Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique de Oliveira Brito - 

OAB:19541-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Fereira - 

OAB:10.962-B

 Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo (fl.388).

 Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fl.381/386), remetam-se os autos ao e. TJMT, conforme 

determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43798 Nr: 750-46.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Dias Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário: um 

questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos Humanos”, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de junho do presente ano, ocasião em que terá que se 

deslocar até a capital Cuiabá, estando em trânsito nos dias 26 e 27, ante a 

distância entre esta comarca até a capital, restam prejudicadas as 

audiências a serem realizadas entre este período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 17h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44404 Nr: 1086-50.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werebedú Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mylss Maria Vilela Guimarães - 

OAB:19401/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário: um 

questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos Humanos”, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de junho do presente ano, ocasião em que terá que se 

deslocar até a capital Cuiabá, estando em trânsito nos dias 26 e 27, ante a 

distância entre esta comarca até a capital, restam prejudicadas as 

audiências a serem realizadas entre este período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 16h10min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144406 Nr: 1596-58.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isanones Gonçalves Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Alegando o inadimplemento da parte requerida, a autora ajuizou a presente 

ação monitória embasada em emissão de cédula de crédito bancário (fls. 

25/30)

Assim, EXPEÇA-SE mandado monitório concedendo a parte requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que cumpra com o pagamento da dívida 

nos termos do pedido inicial e, ainda, pague os honorários advocatícios no 

valor de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, caput, 

do CPC).

CONSIGNE-SE no mandado que, caso a requerida lhe dê cumprimento no 

prazo mencionado, ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º do 

CPC).

A Requerida poderá, ainda, neste mesmo prazo, OPOR EMBARGOS à 

Ação Monitória e suspender a eficácia do mandado inicial (art. 702, caput 

e §4º do CPC).

Em caso de não cumprimento da obrigação, e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, 

conforme art. 701, §2º do CPC.
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário, atentando-se a serventia 

para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérvio 

Túlio de Barcelos, alterando-se a capa dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138211 Nr: 1388-11.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário: um 

questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos Humanos”, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de junho do presente ano, ocasião em que terá que se 

deslocar até a capital Cuiabá, estando em trânsito nos dias 26 e 27, ante a 

distância entre esta comarca até a capital, restam prejudicadas as 

audiências a serem realizadas entre este período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 14h10min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139528 Nr: 2159-86.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilia Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário: um 

questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos Humanos”, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de junho do presente ano, ocasião em que terá que se 

deslocar até a capital Cuiabá, estando em trânsito nos dias 26 e 27, ante a 

distância entre esta comarca até a capital, restam prejudicadas as 

audiências a serem realizadas entre este período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 15h40min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136137 Nr: 2269-22.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida, Firmina Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

BANCO BRADESCO S.A em face de JOSE ANTONIO DE ALMEIDA.

Após o regular andamento do feito, a Exequente informa a quitação da 

dívida, (fls. 44).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida da 

cédula de crédito bancário que acompanha a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. 44, comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 CONDENO o Executado ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

P.R.I.

 Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38890 Nr: 2628-74.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marqueze, Ronaldo Cardoso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública 

Nacional em face de PAULO MARQUEZE e OUTRO.

Após o regular andamento do feito, a Exequente informa a quitação da 

dívida, (fls. 23/24).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida da CDA 

que acompanha a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. 23/24, comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 CONDENO o Executado ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

P.R.I.

 Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138250 Nr: 1422-83.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Maria Calisto ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilians Frantoni 

Rodrigues - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face de NAIR MARIA CALISTO-ME.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/23.

Em decisão de fls. 24, determinou-se a emenda dos autos para que a 

parte autora procedesse ao recolhimento das custas e taxas judiciárias, o 

que foi prontamente atendido às fls. 27/29.

Em nova decisão datada de 14/08/2017, determinou-se a intimação da 

parte autora para que regularizasse a notificação extrajudicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, o que foi prontamente atendido.

Às fls. 38/39, a liminar foi deferida, determinando-se a expedição de 

mandado de busca e apreensão, restando prejudicado o seu cumprimento, 

em face de não localização do bem, assim como da parte requerida (fls. 

46).

Instada a se manifestar, a parte Requerente aportou manifestação às fls. 

49/52, requerendo a homologação de transação extrajudicial, com o 
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consequente arquivamento do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

Pelo extraído dos autos, o Requerente informa que as partes compuseram 

amigavelmente, tendo o Requerido firmado com a parte autora documento 

de confissão de dívida referente ao bem objeto desta lide, o qual estipula 

as condições de pagamento em relação à dívida exequenda.

Assim, o pedido advindo do próprio Requerente, demanda veracidade do 

fato, uma vez que o mesmo é o maior interessado para o deslinde do feito.

 Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito 

diante da transação realizada com a requerida, não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

pagamento integral objeto desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alíneas “b” e “c” do Código de Processo Civil/2015.

 Pagas as custas, fica autorizado o desentranhamento dos documentos e 

remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, 

procedendo-se às baixas de estilo.

P. R. I.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144243 Nr: 1484-89.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Credito Financ. e Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hosana Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante do recolhimentos 

das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43822 Nr: 761-75.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaides Santana Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário: um 

questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos Humanos”, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de junho do presente ano, ocasião em que terá que se 

deslocar até a capital Cuiabá, estando em trânsito nos dias 26 e 27, ante a 

distância entre esta comarca até a capital, restam prejudicadas as 

audiências a serem realizadas entre este período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 14h40min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132867 Nr: 27-90.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a liminar requerida. II - Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, advertindo o Sr. Oficial de Justiça de que no auto de busca e 

apreensão deverá constar o nome e o CPF da pessoa que ficará como fiel 

depositário. III - Proceda-se a restrição judicial na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, referente ao 

veículo objeto da lide, através do Sistema RENAJUD, nos termos do §9°, 

art. 3° do Decreto-Lei no 911/1969. IV - Desde já fica a parte autora 

advertida de que não poderá alienar o bem objeto da lide até 05 (cinco) 

dias após o cumprimento da liminar, a partir de quando consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do disposto nos §§ 1° e 2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 

911/1969. V - Pois bem, efetivada a medida, no prazo de 05 dias após o 

cumprimento da medida de busca e apreensão, poderá o devedor 

Fiduciante purgar a mora, com o pagamento das prestações vencidas e 

inadimplidas, com os acréscimos contratuais, bem como as vincendas 

(quitando o contrato), custas processuais e honorários advocatícios que 

ora fixo em 10% sobre o valor devido atualizado da causa, para fins de 

purgação de mora (Art. 85, NCPC).Findo o prazo de 05 dias, a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem se consolidarão ao patrimônio do credor 

fiduciário.VI - Cite-se a parte ré, na forma requerida, para apresentação 

de resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá constar do mandado a 

advertência de que “se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor” (NCPC, art. 344).VII – Faça constar do mandado que o devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos sob pena de aplicação de 

multa diária.VIII - Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em 

sendo necessário, de acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código 

Processo Civil e requisitar reforço policial, arrombamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144542 Nr: 1657-16.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tatuibi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3MS - Empreendimentos Participações e 

Comércio Ltda, KAMAN - Empreendimentos e Participações e Comércio 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Carvalho Aprigliano - 

OAB:142260/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante do recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38228 Nr: 2057-06.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricia Bezerra Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que esta magistrada fora convocada para participação no 

“Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário: um 

questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos Humanos”, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de junho do presente ano, ocasião em que terá que se 

deslocar até a capital Cuiabá, estando em trânsito nos dias 26 e 27, ante a 

distância entre esta comarca até a capital, restam prejudicadas as 

audiências a serem realizadas entre este período.

Dessa forma, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 30 de agosto de 

2018, às 14h40min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.
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Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142893 Nr: 667-25.2018.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS, TSF, TSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

T. S. F., representada por sua genitora Maglene Ferreira da Silva propôs 

ação de execução de alimentos em desfavor de Jânio Dias Fernandes.

 À fl. 30 a requerente peticionou informando a quitação integral do débito 

alimentar, requerendo a extinção do processo.

 O Parquet manifestou pela extinção do feito, haja vista ao cumprimento da 

obrigação alimentar pelo executado. (fl. 31).

Relatei o necessário, fundamento e decido.

A execução deve ser extinta em razão do pagamento.

Pois bem, tendo em vista o pagamento integral do débito, o executado 

cumpriu com o disposto no art. 924, II, do CPC que disciplina:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, como resta dos autos, o executado quitou o débito conforme 

informado na petição de fl. 31.

Desta forma, não havendo qualquer situação que enseje a continuidade da 

presente execução, com fundamento na racionalização do serviço e no 

princípio da eficiência, a extinção do presente é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO.

I. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta e conforme 

fundamentação acima JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com julgamento de 

mérito.

II. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

III. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 VI. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144160 Nr: 1429-41.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Medeiros Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:8423 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12854 Nr: 1745-74.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Eliane P de Carvalho ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:MT Nº 6443

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela União - Fazenda 

Pública Nacional em face de Sandra Eliane P. de Carvalho - Me.

 Após o regular andamento do feito, a Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (fls. 115).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. 115, comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43560 Nr: 615-34.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Aldenor Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Espolio de Aldenor Maciel, devidamente qualificado e representado nos 

autos, de Execução de Sentença em face do INSS, também devidamente 

qualificada nos autos.

 Após, regular andamento do feito a advogada constituída requereu a 

extinção do feito, tendo em vista o desinteresse do espólio na substituição 

processual, em razão do valor devido ser irrisório (fl. 30).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Inicialmente, faz-se necessário registrar que o óbito da parte Autora veio a 

ser informado, pela Autarquia Federal, quando da citação para apresentar 

embargos à execução (fls. 25/27), oportunidade em que requereu a 

suspensão do feito para a habilitação dos herdeiros, conforme artigo 313, 

I e 687 e seguintes do CPC.

Em contínuo, a causídica manifestou-se nos autos, requerendo a extinção 

do feito, tendo em vista o desinteresse do espólio na substituição 

processual (fl. 30).

 Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no inciso X do artigo 485 do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45988 Nr: 1982-93.2015.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Gomes Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Gomes, Rosalino Cabral de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aderaldo Bindaco - 

OAB:OAB/DF 38.012, Denise de Olivera - OAB:21304/O, Denise 

Martins Fialho - OAB:14.349, Denise Martins Filho - OAB:OAB/PB 

14.349, Henry Landder Thomáz Gomes - OAB:OAB/DF 38.012

 Em atenção à decisão de fls. 208-218, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa com o fim de INTIMAR as parte para manifestarem acerca das 

provas que pretendem produzir, especificando e justificando-as, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35440 Nr: 1531-73.2012.811.0017
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R O Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes Lima 

- OAB:4037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 50, e tendo em vista que a Pesquisa via 

Renajud não retornou resultados, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa com o fim de INTIMAR a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136938 Nr: 410-34.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Nos termos do artigo 103 e seguintes do Código de Processo Civil, e em 

atenção às normas da CNGC/MT, impulsiono o feito com o fim de intimar o 

D. Advogado ACÁCIO ALVES SOUZA, OAB/MT n° 14.724-B para 

colacionar aos autos o Instrumento do Mandato que lhe foi conferido pelo 

réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15597 Nr: 331-70.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista, Sebastião de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:254397/SP, Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de intimar a parte 

autora para manifestar-se se concorda com os cálculos de fl. 208, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142008 Nr: 146-80.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joemar Luz e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rejane Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado constituido nos 

autos, para manifestar-se acerca da possibilidade de atualização do 

endereço da Requerida, ante o teor da certidão do oficial de justiça à fl.43.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136146 Nr: 2276-14.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos ID N.º 136146

Vistos.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 07/05/2019, às 

17h30min (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31068 Nr: 2309-14.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) THAIS SOARES AZEVEDO, para devolução dos 

autos nº 2309-14.2010.811.0017, Protocolo 31068, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136315 Nr: 2384-43.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Autos ID N.º 136315

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 08/08/2018, às 

15h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143693 Nr: 1106-36.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delfino da Silva Varão, Dorival Moreira da 

Silva, Nanci Aparecida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 832 de 909



finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143144 Nr: 775-54.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Oliveira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16167 Nr: 451-16.2008.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Mendes Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção à decisão à fl. 194, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa como o fim abrir vistas à 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

cálculo judicial encartado às fls. 198-200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143850 Nr: 1216-35.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Credito Financ. e Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142202 Nr: 267-11.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Antônio do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 [...] INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Réu 

FERNANDO HENRIQUE ANTONIO DO CARMO, devendo permanecer na 

modalidade de prisão em que se encontra, conforme decisão já proferida 

às fls. 45/47.Sem prejuízo, não obstante o pedido de internação em clínica 

de recuperação, denominada Unidade Terapêutica Filadélfia, não há 

provas suficientes de que o denunciado seja dependente químico, nem 

laudo médico que indique a necessidade de submissão a tratamento em 

clínica especializada. Ademais, não se garante que estando o denunciado 

frequentando clínica de recuperação em tóxicos, não possa vir a 

empreender fuga do local, e voltar a colocar em risco a ordem pública.Por 

derradeiro, cumpra-se integralmente o já determinado às fls. 101.Intime-se 

a Defesa técnica.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134582 Nr: 1201-37.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindamara da Silva Araújo, MASA, DSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivam Sousa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a suspensão do expediente no dia 

25/05/2018, conforme Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, a audiência 

designada para tal data fica redesignada para o dia 17/09/2018, às 16h 

(MT). Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados 

intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31210 Nr: 2451-18.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bartolomeu Ferreira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 31210

Vistos.

Cuida-se de ação de Aposentadoria por Invalidez, requerida por 

Bartolomeu Ferreira Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

O Requerente interpôs a presente ação em 17/11/2010 não juntando, entre 

os documentos, o requerimento prévio administrativo.

 Às fls. 79 determinou-se a intimação do Autor para comprovar nos autos 

o pedido administrativo, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias.

O Requerente se manifestou às fls. 89/92, e ainda não juntou o 

documento.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a análise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Constato que, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n.º 631.240, sob o regime de repercussão geral, pacificou o 

entendimento de que a ausência de prévio requerimento administrativo 

constitui óbice ao processamento da pretensão contra o INSS, uma vez 

que acarreta a falta de interesse processual.

 Dito isto, registro:

 I - a decisão que determinou a comprovação do requerimento prévio 

administrativo e concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para sua 

efetivação é datada de 09/05/2016 (fls.79);

II - a Requerente se manifestou às fls. 89/92, e ainda não juntou o 

documento;

III - entre a decisão de fls. 79 e a presente data (21/08/2017), já 

ultrapassou mais de 01 (um) ano, sendo de conhecimento que houve um 
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bom período para a parte Requerente cumprir a determinação.

Assim, apesar do enorme lapso temporal transcorrido, o Requerente não 

juntou e/ou comprovou o requerimento prévio administrativo perante o 

Requerido, diga-se de passagem, requisito obrigatório para o deslindo do 

feito, o que acarreta ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, corroborada pela nítida 

falta de interesse processual.

 Neste particular, APESAR DE REGULARMENTE INTIMADO O REQUERENTE 

PARA JUNTAR AOS AUTOS O REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

A MESMA NÃO JUNTOU, motivo este que entendo suficiente para a 

extinção da presente demanda, conforme dispõe o § 3°, incisos IV e VI, do 

artigo 485 do CPC, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

...

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

 ...

§3°. O Juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado.”

Portanto, repiso, lhe tendo sido oportunizado/possibilitado, não foi juntado 

o requerimento prévio administrativo no prazo legal, diga-se de passagem, 

mesmo o Requerente e sua D. Defesa Técnica terem tido 60 (sessenta) 

dias para cumprirem com a determinação emanada por este Juízo, não 

vislumbrando assim qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do 

mesmo.

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, 

incisos IV e VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015.

 Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 23 de agosto de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 25/2018/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

 NOMEAR, Ademir Romulo Rosa Reis, no cargo de Assessor de Gabinete 

II, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos e 

Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão de 

Atos e Portarias do TJMT.

 Porto Esperidião – MT, 25 de junho de 201 8.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 717-75.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Paula Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, afastado o nexo de 

causalidade entre o Requerido e o evento danoso alegado, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial e extinto o feito com 

resolução de mérito.Condeno a parte autora em custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos 

termos do artigo 85 do CPC.Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com baixa e anotações de 

praxe.Publ ique-se.  Regis t re-se. In t imem-se.  Cumpra-se.Por to 

Esperidião/MT, 07 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54299 Nr: 769-37.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ernesto Patino Gasser Junior, Maria Antonia de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Remédio Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziele Penachioni 

Claudino - OAB:MT/16.050, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:MT/9.087

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora no pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com baixa.Registre-se. Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 07 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58898 Nr: 1149-89.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bossolani Materiais para Construção LTDA - ME, 

Everton José Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. A. DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1149-89.2016.811.0098

Código: 58898

Apenso: 58832/56644

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução, manejado por BOSSOLANI MATERIAIS 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, em face de O. A. DOS SANTOS ME, todos 

qualificados nos autos.

Aduz o Embargante, em apertada síntese, a inexistência de concretização 

de negócio jurídico com o Embargado, alegando inexigibilidade dos títulos, 

pugna pela suspensão da execução em curso (56644), para tanto oferece 

como caução os bens descritos à fl. 16.

Preceitua o §1º do art. 919 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

 § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Compulsando os autos, verifico que o Embargante trouxe fatos relevantes 

à demanda executiva, bem como, entendo que a garantia oferecida é 

suficiente para caução/garantia do juízo, razão pela qual acolho a caução 

oferecida e determino a lavratura do respectivo termo e demais 

providências, intimando o Embargante para a devida assinatura.

Nomeio o Embargante como depositário dos bens ora dado em caução.
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Diante do exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais e 

a tempestividade certificada à fl. 44, recebo os presentes Embargos para 

discussão, e determino a SUSPENSÃO do curso da Execução sob o 

código 56644, em apenso.

Intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se acerca dos 

presentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do Novo Código de Processo Civil (NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 14 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58832 Nr: 1091-86.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bossolani Materiais para Construção LTDA - ME, 

Everton José Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC - BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1091-86.2016.811.0098

Código: 58832

Apenso: 56644/58898

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida à fl. 179, complementada 

pela determinação desta data, nos autos em apenso (56644).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 14 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 859-06.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROdS, MdGBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 859-06.2018.811.0098

Código: 63588

Vistos.

Compulsando os autos, verifico a ausência do comprovante de 

recolhimento das custas iniciais, bem como do procedimento quanto aos 

requisitos para eventual gratuidade nos termos dos artigos 98 e 99 do 

CPC, não obstante o pedido na peça exordial.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que emende a 

inicial com o preenchimento das condições para pleitear a justiça gratuita 

ou comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do Provimento nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 18 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25202 Nr: 74-64.2006.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Judith Maria da Silva, Mariza Judith da Silva, Maria Judith 

da Silva, Marilda Judith da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Oliveira - 

OAB:4259/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Flávio Olimpio de Azevedo - 

OAB:SP/34.248, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:MT/7400, MILENA 

PIRÁGINE - OAB:17210-A, Renato Olimpio Sette de Azevedo - 

OAB:180737/SP

 Autos: 74-64.2006.811.0098

Código: 25202

Vistos.

Considerando a decisão monocrática de fls. 697-703, no Agravo de 

Instrumento interposto pela Requerida, bem como o teor do provimento 68 

da CNJ, aguarde-se o julgamento definitivo do respectivo Agravo de 

Instrumento, tendo em vista o prazo para eventual recurso, conforme 

petitório de fls. 691-693.

Consigno que a apreciação do pedido autoral quanto ao levantamento da 

quantia depositada, dar-se-á após a ocorrência dos termos em epígrafe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56644 Nr: 1045-34.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O.A. dos Santos-ME, ORIVALDA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bossolani Materiais para Construção LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1045-34.2015.811.0098

Código: 56644

Apenso: 58832/58898

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 179.

Para tanto, tendo em vista a certidão de fl. 181, certifique-se o 

recebimento e proceda-se a juntada da resposta aos autos.

Caso inexistente a resposta, reitere o respectivo ofício (fls. 179), 

consignando que o não cumprimento no prazo estipulado, culminará na 

aplicação de multa diária a ser arbitrada, sem prejuízo das penalidades 

inerentes ao descumprimento de ordem judicial.

Determino a SUSPENSÃO do presente feito, tendo em vista a oposição de 

embargos à execução (58898) e respectiva decisão nele proferida.

 Expeça-se o necessário

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 14 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57466 Nr: 101-95.2016.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Porto 

Esperidião/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 101-95.2016.811.0098

Código: 57466

Vistos.

Trata-se de embargos à ação monitória ajuizada por MANOEL FERREIRA 

DE MATOS em face do MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO-MT, todos 

qualificados nos autos.

Intimem-se as partes para manifestarem quanto às provas que ainda 
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pretendem produzir, especificando-as e justificando sua necessidade, sob 

pena de indeferimento, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para saneamento e designação de instrução (se 

necessário) ou possibilidade de julgamento antecipado.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 14 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-96.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA MAISER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000104-96.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA MAISER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os dados do 

processo, verifico audiência de conciliação designada para 25/06/2018 às 

09h00min. Primeiramente, certifique-se a Secretaria quanto à referida 

audiência, sendo correto o agendamento, determino que se aguarde a sua 

realização para prática de novos atos. Todavia, em caso de agendamento 

equivocado, certifique-se e após, intimem-se as partes para especificarem 

as eventuais provas que pretenderem produzir, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com a devida justificativa de sua necessidade, sob pena de 

indeferimento, tendo em vista a impossibilidade de conciliação (Id. 

12111996) realizada anteriormente. Após, venham-me os autos conclusos 

para designação de audiência de instrução (em caso de necessidade) ou 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 20 de junho de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59682 Nr: 2516-37.2018.811.0080

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDM, LSCDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48856 Nr: 2045-55.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laysa Bitencourt Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, através de sua Advogada, via DJE, para que 

apresente endereço atualizado da genitora das requeridas, 

possibilitando-se, assim, a citação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48764 Nr: 1932-04.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNIR JACOB, Franciele Gorgen Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a sentença já proferida nos autos, com trânsito em 

julgado, procede o pedido de levantamento da caução prestada para a 

concessão do pedido liminar.

Consigno que o alvará de levantamento já foi assinado.

Sem prejuízo, impulsione-se o feito de acordo com o Provimento 56/07.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46168 Nr: 727-37.2017.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Vollmer, Eloi Vollmer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a renúncia de REF. 54, nomeio o advogado Dr. 

Alexandre Prestes Jasper – OAB/MT – 19.527/O.

Intimem-se advogado dativo e beneficiário (sr. Milton)para ciência e 

providências no processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43055 Nr: 2059-73.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTESUL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUIZ SANTOS SILVA EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA ULIANA - 

OAB:15946, SARA COSTA DE OLIVEIRA - OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pelo réu.

Os honorários advocatícios serão devidos nos termos do próprio acordo.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18768 Nr: 565-52.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES SALETE ZANCHET BISSOLOTTI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46997 Nr: 1126-66.2017.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44380 Nr: 2778-55.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT, Kalil 

Jacob

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIA TEIXEIRA DOS 

SANTOS - OAB:86531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada (REF. 51) e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36982 Nr: 995-62.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI ANTONIO ANESE, Tiago Anese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romero Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, determinando o cancelamento do protesto 

levado a efeito. Rejeito os demais pedidos.Custas e honorários 

advocatícios rateados, na proporção de 50%, arbitrados em 10% sobre o 

valor da causa.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42588 Nr: 1830-16.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116/MS

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31514 Nr: 302-49.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlantina Rodrigues Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifestem as partes concordância com o julgamento da causa, opondo 

resistência em 5 dias.

Intime-se o INSS pessoalmente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 781-08.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO KARNOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração alegando contradição na sentença 

que condenou a parte autora ao pagamento do ônus da sucumbência no 

importe de 10% sobre o valor da causa, muito embora esteja deferida a 

gratuidade da justiça.

Vieram conclusos.

Não há contradição na sentença visto que as obrigações decorrentes da 

sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, 

nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º 

e 3º).

Assim, a concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação 

em honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em 

razão da concessão do benefício.

Desta formo, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48209 Nr: 1640-19.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASIELE ANÉSIA HEEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49576 Nr: 2319-19.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA CELESTINO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA 

- OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração alegando contradição na sentença 

que condenou a parte autora ao pagamento do ônus da sucumbência no 

importe de 10% sobre o valor da causa, muito embora esteja deferida a 

gratuidade da justiça.

Vieram conclusos.

Não há contradição na sentença visto que as obrigações decorrentes da 

sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, 

nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º 

e 3º).

Assim, a concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação 

em honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em 

razão da concessão do benefício.

Desta formo, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49649 Nr: 2356-46.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RANGEL LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURA & TURA LTDA, BANCO YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY SELKE DA LUZ - 

OAB:22277/O, FABIO RIVELLI - OAB:297608, Jonas Tura de Lima - 

OAB:23.689/O

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 
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desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50571 Nr: 2808-56.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Rodrigues Gondim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51554 Nr: 3302-18.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52106 Nr: 3616-61.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Soares Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53470 Nr: 4458-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 53471 Nr: 4459-26.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54084 Nr: 36-86.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA DAL BOSCO BIONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55373 Nr: 622-26.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56664 Nr: 1088-20.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIOMARA LUSTOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 
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não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56691 Nr: 1092-57.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Silva Santos, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE QUERÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56994 Nr: 1220-77.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURINA SILVINO DOS SANTOS TRECINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57034 Nr: 1241-53.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA FERNANDES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57053 Nr: 1248-45.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENI CAETANA NOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 
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interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57158 Nr: 1291-79.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57210 Nr: 1314-25.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MORAES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57215 Nr: 1316-92.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57232 Nr: 1327-24.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Lopes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.
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Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57238 Nr: 1334-16.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAN PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57258 Nr: 1341-08.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GOMES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57259 Nr: 1342-90.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57260 Nr: 1343-75.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57300 Nr: 1369-73.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO MANFRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57316 Nr: 1382-72.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57317 Nr: 1383-57.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 
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pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57462 Nr: 1473-65.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MOREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14657 Nr: 623-60.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça a respeito dos levantamentos de valores 

depositados em juízo, saliento que as decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, certifique-se o cumprimento integral do Provimento, 

expedindo alvará de levantamento em momento oportuno.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35231 Nr: 219-62.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANFREDO AUGUSTO DESSBESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a concordância com os cálculos de REF 65, HOMOLOGO 

OS CÁLCULOS apresentados pela parte exequente.

 Expeça-se RPV nestes termos. Ciência ao INSS dos espelhos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30929 Nr: 946-26.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o julgamento do agravo de instrumento interposto.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43720 Nr: 2406-09.2016.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Barbosa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a concordância do INSS com os cálculos em REF 78, 

HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados pela parte exequente.

 Expeça-se RPV nestes termos. Ciência ao INSS dos espelhos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41029 Nr: 977-07.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA RISSARDI KOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42518 Nr: 1794-71.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA SONIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 
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OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42535 Nr: 1798-11.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42592 Nr: 1831-98.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42892 Nr: 2000-85.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43406 Nr: 2246-81.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aragonez Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43657 Nr: 2358-50.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA NELCI WENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43658 Nr: 2359-35.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leodite Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43660 Nr: 2360-20.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CILAS PREHL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43805 Nr: 2446-88.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KUNZLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44064 Nr: 2603-61.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE GOULART BEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45408 Nr: 421-68.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Ferreira de Almeida Arend

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45902 Nr: 643-36.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE DAIANE SCHUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47483 Nr: 1329-28.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Fogaça Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47555 Nr: 1365-70.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40991 Nr: 960-68.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANI APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI
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Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40972 Nr: 954-61.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIA SILENE ROSA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40971 Nr: 953-76.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA APARECIDA NICACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40969 Nr: 952-91.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Lucia Perini Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 951-09.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Solange Borgo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40963 Nr: 949-39.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIANE BITTENCOURT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 938-10.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE STAUB SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40950 Nr: 937-25.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSITA MARIA HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40948 Nr: 935-55.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Moreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40947 Nr: 934-70.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOVEVA RUFINA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40945 Nr: 932-03.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40944 Nr: 931-18.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE ALVES PEREIRA NALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40908 Nr: 911-27.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDA LANGMANTEL EICHHOLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40907 Nr: 910-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO PEREIRA SOARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40872 Nr: 883-59.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE RUBERT RUFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 881-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE TERESINHA WOCHNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40661 Nr: 764-98.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Tomazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40653 Nr: 759-76.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia de Freitas Aguilera Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40624 Nr: 742-40.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria aparecida de Moraes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40378 Nr: 619-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:9308/MT, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45345 Nr: 377-49.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SAMOIL IVANOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9012-DF

 Ante o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E 

JULGAMENTO DO FEITO para a 3º Vara de Execução de Títulos 

Extrajudiciais de Brasilia-DF (Autos nº 0700104-20.2016.8.07.0001), 

competente por distribuição.Após preclusas as vias impugnativas, dê-se 

baixa e remetam-se os autos com nossas homenagens.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30622 Nr: 627-58.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42258 Nr: 1666-51.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Ribeiro da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12878 Nr: 1402-83.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DIVINA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B, Lorrany Louisy Soares Goulart - 

OAB:39.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12647 Nr: 1151-65.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO ROBERTO KRAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B, Lorrany Louisy Soares Goulart - 

OAB:39.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30437 Nr: 411-97.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOMIRO DE MORAIS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15353 Nr: 1322-51.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Norberto Hahn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12814 Nr: 1313-60.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL MAXIMINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12811 Nr: 1310-08.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROBERTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45785 Nr: 578-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERUZA PINTO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43771 Nr: 2430-37.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondina Lobo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43730 Nr: 2416-53.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43718 Nr: 2404-39.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARNEIRO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16735 Nr: 1314-40.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA NACIONAL NO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO COSTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA (Procuradora) - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR

 Vistos.

Certifique-se a vinculação dos valores ao processo, providenciando-e o 

necessário.

Sem prejuízo, diate da concordância da Fazenda Pública, expeça-e alvará 

de levantamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56753 Nr: 1122-92.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DA SILVA, MARCOS ROBERTO 

MOSCONI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA , EDMILSON 

ARAUJO FERREIRA, CLAUDINEI PERETI, FABIANA ARAUJO DE MORAIS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA DE SOUZA VIEIRA 

VALER - OAB:60748

 Vistos.

ADRIANE GONÇALVES DA SILVA e MARCOS ROBERTO MOSCONI 

CAMPOS ajuizaram EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUIDOR COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS em face de JOSÉ 

DOS SANTOS DE MEIRA, EDIMILSON ARAÚJO FERREIRA, FABIANA 

ARAÚJO DE MORAIS e CLAUDINEI PERETI, alegando que foi efetivada a 

ordem de arresto nos autos de código 55571 em área não pertencente 

aos executados, visto que adquiriram a posse justa e de boa-fé mediante 

a lavra de Instrumento Particular de Transferência de Direitos e Deveres 

lavrado anteriormente a propositura da ação de execução e foram 

surpreendidos com a constrição judicial de arresto/sequestro que recaiu 

sobre produção agrícola que cultivavam sobre a área que lhes pertencem, 

no processo de Execução para a Entrega de Coisa Incerta que tramita 

neste r. Juízo. Pretende liminar para liberação dos grãos.

 Foi determinada a emenda da petição inicial para corrigir o valor da causa.

A parte embargante pretende a concessão da gratuidade da justiça.

É o que importa.

Indefiro o pedido de justiça gratuita porque incompatível com a situação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 852 de 909



econômica dos embargantes.

A propósito, a petição de REF. 12 esclarece que são empresários e 

ostentam condições financeiras de arcar com as custas do processo.

Assim, o pedido não vinga.

Concedo o prazo de 5 dias para recolhimentos das custas.

Aguardar decurso de prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57731 Nr: 1582-79.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE FREITAG WELKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Guilherme Mendes 

Barreto - OAB:200.863

 Vistos.

Designe-se audiência de concilição. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54567 Nr: 341-70.2018.811.0080

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RODRIGUES DO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se ao Banco para que preste informações sobre valores 

depositados na Conata bancária.

Cumpra-se com urgência. Prazo de resposta: 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49056 Nr: 2119-12.2017.811.0080

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELICIA LUIZA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ODELICIA LUIZA DE MORAES ajuizou AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL, alegando que o seu registro de nascimento com esta 

grafia ocasiona situação desconfortável e vexatória. Pretende a correção 

de seu nome de ODELICE LUISA DE MORAES, expedindo mandado para o 

Cartório de Registro Civil de Guiratinga proceder à alteração na certidão de 

nascimento da Requerente, nos termos do artigo 109 da lei 6015/1973.

Parecer do Ministério Público favorável (REF. 22).

É o relatório. Fundamento e Decido.

A retificação é possível para corrigir falhas que por ventura existam no 

registro como no presente caso.

 Claramente, verifico erro de grafia ou material, perfeitamente corrigível, 

mormente se considerar que não existe prova nenhuma da existência de 

má-fé na motivação da autora em alterar o seu sobrenome.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e autorizo ou por outra 

determino que se proceda à retificação nos assentos de nascimentos 

para constar o correto alegado na petição inicial. As retificações nos 

demais documentos deverão seguir o pedido feito na inicial e ao 

determinado nesta sentença.

 Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.106/15.

 Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao respectivo cartório de 

registro civil para retificação, com cópia integral do processo.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57689 Nr: 1561-06.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON VIEIRA RODRIGUES, 

JEFFERSON DOS SANTOS TONETTA, IURY SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Intime-se o Dr. Claudinei para apresentar procuração ATUALIZADA, visto 

que procedeu à juntada de documento com data anterior à ação penal.

Prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 854-38.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ray Oliveira França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 Vistos.

REF86: Redesigno para o dia 15 de agosto de 2018, às 17h.

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50268 Nr: 2610-19.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LUDES MARTENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47886 Nr: 1467-92.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Lima Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Vista ao Ministério Público pelo prazo legal (RESE ao invés de Apelação - 

fungibilidade).

Após, voltem-me conclusos para reformar ou manter a decisão atacada.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57085 Nr: 1256-22.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TMDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDO GIRARDI - OAB:11534/RS, 

MURILO DALMOLIN ROMITTI - OAB:92730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a data da audiência designada, especialmente em razão da 

necessidade de manutenção da pauta e regularidade dos serviços. Sem 

prejuízo, certifique a Secretaria a distribuição da carta precatória 

mencionada pela parte autora, apensando a estes autos, com nova 

conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15046 Nr: 1015-97.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MATOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52451 Nr: 1393-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7786 Nr: 27-97.2007.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osório Coelho de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:OAB-MT 13.607

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, 

combinado com o artigo 110, do Código Penal e, ainda, em face do 

disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, considerando que o 

presente encontra-se PRESCRITO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

ESTATAL em face de OSÓRIO COELHO DE MELO, em razão de ter 

ocorrido a prescrição da pretensão executória.Disposições diversas:1- 

REVOGO o mandado de prisão em desfavor do executado, de forma que 

determino a imediata EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.2- 

PROCEDA-SE a baixa do referido mandado de prisão.3- DEIXO de apreciar 

a manifestação de fls. 94/104, uma vez que perdeu o objeto.4- Transitada 

em julgado esta SENTENÇA, o que deverá ser certificado pela Sr. Gestor 

Judiciário, procedam-se às baixas e anotações necessárias do presente 

feito e em seguida, ARQUIVEM-SE os autos.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36232 Nr: 490-58.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte ré para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44655 Nr: 1189-78.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danieli Maldonado Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial (referência 48), no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52461 Nr: 1397-28.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Maria de Souza Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52482 Nr: 1412-94.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilza Colaço de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52484 Nr: 1413-79.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Padilho Colaço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52499 Nr: 1422-41.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 31932 Nr: 390-74.2013.811.0052

 AÇÃO: Avaria a Cargo do Segurador->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Garrido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:MT - 8.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial (referência 20), no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52528 Nr: 1435-40.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerindo Clara Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52526 Nr: 1434-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisiane de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44645 Nr: 1186-26.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Laurentino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte ré para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38828 Nr: 290-17.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo dos Santos, Paulo Sérgio Dias de 

Almeida, Valdemir Dutra Ferreira, Fernando de Oliveira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O, Delair Teixeira de Alcantara - OAB:OAB/MT 15.351, 

Marcel de Sá Pereira - OAB:12070/MT, Marco Antonio Corbelino - 

OAB:OAB/MT 14.315, Sérgio Vieira Ramos - OAB:5012/A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar os réus para apresentarem contrarrazões no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38303 Nr: 8-76.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Costa Souza, José Aparecido dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Muniz Pontes - 

OAB:MT - 71402-B, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar os réus para apresentarem contrarrazões no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53037 Nr: 1751-53.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Negrini Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53033 Nr: 1747-16.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53031 Nr: 1745-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemeire Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52567 Nr: 1469-15.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria D’Anunciação de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 
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CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52565 Nr: 1468-30.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivan Bispo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52564 Nr: 1467-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivea Rodrigues Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52553 Nr: 1457-98.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson Moreira de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52552 Nr: 1456-16.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Inácio Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 
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1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52551 Nr: 1455-31.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiel Ricardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52550 Nr: 1454-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Maria dos Santos Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52549 Nr: 1453-61.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52548 Nr: 1452-76.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 
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termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52547 Nr: 1451-91.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Cordeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52546 Nr: 1450-09.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Maiza Pereira Neves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52545 Nr: 1449-24.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52544 Nr: 1448-39.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igor Mamedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52543 Nr: 1447-54.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildo Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52541 Nr: 1445-84.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 1438-92.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celi Maria dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 52531 Nr: 1437-10.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela dos Santos Silva Preisigke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13835 Nr: 497-89.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 229.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13835 Nr: 497-89.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificar as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, ou manifestar acerca de eventual 

julgamento antecipado do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11995 Nr: 1301-28.2009.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilgheny Kassio Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

- 8.922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão promovida pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em desfavor de DILGHENY KASSIO 

CANDIDO, sendo que o autor postula a conversão da presente em Ação 

de Execução (fls. 77/78), nos termos do artigo 4°, do Decreto-Lei 911/69.

À fl. 81, foi deferido o pedido de buscas nos sistemas disponíveis deste 

juízo, com o fito de encontrar novo endereço para citação do requerido. 

Entretanto, verifico que o pleito de conversão da presente em ação 

executiva não foi analisado.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que estão presentes os requisitos legais 

para a conversão, quais sejam: quando bem não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, conforme se verifica na certidão de fl. 67.

 Assim, com fundamento no artigo 4º, do Decreto-Lei 911/69, CONVERTO 

a presente ação de busca e apreensão em AÇÃO DE EXECUÇÃO.

Proceda a Secretaria às necessárias anotações, inclusive no distribuidor, 

a fim de retificar a autuação e registro cartorário, bem como o aditamento 

do valor da causa.

A seguir, cite-se o Requerido no endereço constante à fl. 66, na forma do 

art. 247 e seguinte do Código de Processo Civil para, em 15 (quinze) dias, 

entregar a coisa, depositá-la em juízo ou consignar o valor do débito; ou 

ainda, opor embargos, nos termos do artigo 914, do Código de Processo 

Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 399-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Kuster de Freitas, Ronigleison de 

Morais Magalhães, Adriano Carlos Machado, Tais Cristina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:21378/O, 

ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398, César Luiz Branicio da 

Silva - OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista aos advogados 

dos acusados para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem as suas 

alegações finais, por memorial, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32265 Nr: 724-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Assim, uma vez que não se configurou a falta grave, DEIXO DE REGREDIR 

o regime de cumprimento de pena para o fechado, de forma que PAULO 

RICARDO DA SILVA voltará a cumprir sua pena em REGIME 

SEMIABERTO.A fim de fixar os termos e condições do cumprimento da 

pena em regime semiaberto, DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para o 

dia 15 de maio de 2018, às 13h30min.DETERMINO ainda:1- Expeça-se o 

competente alvará de soltura;2- Intime-se o reeducando da designação de 

audiência admonitória;3- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.Cumpra-se 

expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51689 Nr: 999-81.2018.811.0052
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lopes Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grace Alves da Silva - 

OAB:MT - 15888

 Autos n. 999-81.2018.811.0052 - (Código 51689)

Vistos em correição.

Trata-se de CARTA PRECATÓRIA oriunda da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos/MT – 52ª Zona Eleitoral de mato Grosso, solicitando 

realização de audiência preliminar para aceitação ou recusa por parte do 

autor do fato, quanto à proposta de transação penal oferecida.

 Desta feita, DESIGNO audiência para o dia 17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

15H30MIN, quando proceder-se-á conforme deprecado.

 OFICIE-SE ao Juízo Deprecante informando da solenidade ora aprazada.

OFICIE-SE o diretor da Cadeia Pública Local, dando ciência da audiência 

designada para que conduza o recuperando à aludida solenidade.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42509 Nr: 157-38.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilia Rosa Franco, Jonair Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Hélio Castelo Branco Oliveira Junior - 

OAB:13.555, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 157-38.2017.811.0052 – Código 42509

Vistos em correição.

Considerando o certificado à ref. 153, DETERMINO a intimação do 

advogado constituído à ref. 19, para se manifestar nos autos NO PRAZO 

DE 03 (TRÊS) DIAS e oferecer Memoriais Finais.

 Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e torne-me o feito concluso.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52262 Nr: 1305-50.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 1305-50.2018.811.0052 – Código 52262

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 13) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11136 Nr: 463-85.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAUDISON MORAES 

COELHO, para devolução dos autos nº 463-85.2009.811.0052, Protocolo 

11136, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 553-83.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 24343/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o Ilmo. Sr. Dr. Luiz Gabriel Martins, acerca da 

nomeação para patrocinar a defesa do reeducando Rafael Marques dos 

Santos, em caso de aceitação do múnus, manifestar-se acerca do cálculo 

de pena de referência 42, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48202 Nr: 3021-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vantuir Euzébio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Euzébio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Código 48202

Vistos, etc.,

INTIME-SE o interditando, Sr. VANTUIR EUZEBIO DE SOUZA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o laudo pericial de ref. 30.

Após, DÊ-SE vista ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71429 Nr: 514-78.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCeFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

14,50(quatorze reais cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro N. Sra. Aparecida, a ser ser recolhido através de Guia 

de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode 
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ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente 

da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66020 Nr: 877-02.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BETÂNIA MEIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARCIO SANTIAGO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão ref 13, DESIGNO audiência de conciliação a 

realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT., sito a Avenida 

Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura Municipal de 

Rosário Oeste-MT, no dia 21 de AGOSTO de 2018, às 16:30 horas, nos 

autos acima mencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58924 Nr: 183-67.2015.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRES, RRdA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Vistos em correição.

À vista de tudo que dos autos consta e colimando alcançar a efetividade 

do provimento jurisdicional, DEFIRO os pedidos formulados pela parte 

Exequente para fim de:

I - DETERMINAR o protesto do pronunciamento judicial que fixou os 

alimentos;

II - DECRETAR a prisão civil do Executado JONATHAN BENEDITO DE 

ARRUDA, devendo constar no mandado o valor do débito alimentar no 

importe de R$ 3.405,61;

III - DETERMINAR a inscrição do nome do devedor nos órgão de proteção 

ao crédito (SPC/SERASA), nos termos do art. 782, § 3º, do CPC;

IV - DETERMINAR a realização de penhora de ativos financeiros do 

executado por meio do sistema BACENJUD (art. 528, § 5º do CPC), até o 

limite do valor da obrigação alimentar.

Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81260 Nr: 1232-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miranda de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Lucas Di Pietro 

Maidana - OAB:23.541/O

 Processo eletrônico nº 1232-41.2018.811.0032

Código nº 81260

Vara Única

Vistos em correição.

Vêm estes autos de prisão em flagrante conclusos noticiando a 

concessão da ordem nos autos do Habeas Corpus tombado sob o n.º 

1005679-54.2018.8.11.0000 (3ª Câmara Criminal), para fim de determinar a 

revogação da prisão do flagranteado Nelson Miranda de Arruda, (acórdão 

anexo - ref. 23), mediante a imposição de medidas cautelares diversas da 

prisão, a serem impostas por este juízo.

Pois bem. O art. 319 relaciona diversas medidas cautelares diversas da 

prisão, dentre as quais entendo serem necessárias ao caso em apreço, e 

que devem ser obrigatoriamente cumpridas pelo indiciado, as seguintes:

1. Comparecimento em juízo a todos os atos processuais para os quais for 

intimado;

2. Proibição de acesso ou frequência à bares, ou quaisquer outros 

lugares que vendam bebidas alcoólicas;

3. Comparecimento em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades

4. Comunicação ao juízo da alteração de endereço;

5. Proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima e 

testemunhas.

No caso de restar demonstrada qualquer outra circunstância prevista em 

lei ou, ainda, o descumprimento das medidas impostas ao acusado, caberá 

a decretação da prisão preventiva do mesmo.

Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor do 

indicado NELSON MIRANDA DE ARRUDA, mediante cumprimentos das 

medidas cautelares diversas da prisão arroladas acima, o que o faço com 

fundamento nos artigos 316 e 319, ambos do Código de Processo Penal.

Comunique-se o E. TJMT do cumprimento da ordem de soltura.

Façam-se as intimações necessárias.

Sirva-se o presente como ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO e OFÍCIO, 

colocando-se o acusado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Ciência ao MPE.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 21 de junho de 2018

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81233 Nr: 1205-58.2018.811.0032

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 EM obediência a decisão ref 24, DESIGNO audiência de conciliação a 

realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT., sito a Avenida 

Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura Municipal de 

Rosário Oeste-MT, no dia 21 de AGOSTO de 2018, às 15:30 horas, nos 

autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64750 Nr: 384-25.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA CAMPOS ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:16, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/20078 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 84596 Nr: 200-35.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LUCESI LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZO ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 84781 Nr: 270-52.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA DA SILVA MAIA FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 81616 Nr: 1082-31.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILVANI MIRANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA, 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIS BRANDÃO FILHO - 

OAB: 45.766 /PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Josepetti Junior - 

OAB: 16.587/PR, JOSÉ VALDECIR CAVALINE - OAB:15081/PR

 Intimação da parte requerida para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas, a fim de viabilizar a 

intimação da testemunha ELITON GONÇALVES DE OLIVEIRA para 

audiência designada para o dia 10.07.2018, às 15:00 hs. Para tanto, a 

parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de 

diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de 

guias online > diligencias > emissão de guia de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 85387 Nr: 533-84.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Intimação da Advogada Dativa Elaine Freire Alves, OAB/MT 12.952 (Tel: 

3621-2005 ou 99651-2981) da audiência designada para o dia 10/07/2018, 

às 11h30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 85387 Nr: 533-84.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Elaine Freire Alves, OAB/MT 12.952 (Tel: 3621-2005 ou 99651-2981) como 

Defensora Dativa da parte requerida Sr ROSINALDO DOMINGOS DE 

ARAUJO (659695.0983) , para atuar neste feito. Os honorários 

advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando 

em consideração os atos processuais praticados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 71484 Nr: 328-60.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI FRANCISCO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-22.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TAQUES AMORIM SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT0009833S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiência designada, conforme decisão exarada 

nos autos. Santo Antônio do Leverger, 25 de junho de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AILZA BENEDITA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de junho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-86.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AILZA BENEDITA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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O presente expediente também tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos, bem como, no 

prazo legal, apresentar aas contrarrazões ao recurso interposto do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Santo Antônio do 

Leverger, 25 de junho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-85.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO JOSE RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria de audiência designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52919 Nr: 690-75.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REJANE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO FRANCISCO HONORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO CONTIDO NA CERTIDAO DA 

DISTRIBUIDORA FLS.672, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57847 Nr: 2015-51.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69052 Nr: 876-93.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 86654 Nr: 983-69.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA DE SOUZA SONEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA, PARA PROVIDENCIAR COM 

URGENCIA COPIAS ALTENTICADAS, PARA EXPEDIR CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 88286 Nr: 1773-53.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63207 Nr: 1275-59.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA MARIA PINHEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13123 Nr: 780-30.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A - MATRIZ, 

FERTILIZANTES HERINGER S/A - FILIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTÔNIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 87753 Nr: 1501-59.2018.811.0039
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 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISNEIDE MARTINS BONFÁ, ADELAIDE BONFÁ 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA, PARA PROVIDENCIAR COM 

URGENCIA COPIAS ALTENTICADAS, PARA EXPEDIR CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO. NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20808 Nr: 972-55.2009.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINO MOREIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MAIA CASTELO BRANCO 

FERREIRA - OAB:23532, DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 222, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71177 Nr: 1735-12.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA, PARA PROVIDENCIAR COM 

URGENCIA COPIAS ALTENTICADAS, PARA EXPEDIR CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO. NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54236 Nr: 2002-86.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLHR, LGHR, CISH, ABHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 Autos nº. 2002-86.2013.811.0039.

Código nº. 54236.

 Vistos.

MARIA LUIZA HONORATO RODRIGUES, LUCAS GABRIEL HONORATO 

RODRIGUES e ANA BEATRIZ HONORATO RODRIGUES, menores 

impúberes, neste ato representados por sua genitora CIBILA IÊDASILVA 

HONORATO ajuizaram a presente Ação de execução de alimentos em 

desfavor de ANDERSON SOARES RODRIGUES, objetivando a quitação 

integral dos débitos alimentares.

Entrementes, em folhas nº. 62/65, as partes entabularam acordo, 

requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 Após, o Ministério Público (Fl. nº. 69/70), manifestou-se favorável à 

homologação do pactuado entre as partes.

É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (folhas nº. 62/65), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de folhas nº. 62/65 dos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52565 Nr: 311-37.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIBIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 311-37.2013.811.0039.

Código nº. 52565.

Vistos.

Ciência as partes de retorno dos autos nada requerendo, DETERMINO o 

arquivamento de feito, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20539 Nr: 724-89.2009.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUSA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 2009/5.

Código 20539.

Nomeio como advogado dativo o Dr. André Luiz Picoli Herrera OAB/MT – 

21.121, para defender os interesses da parte requerida.

Após a nomeação, deverá o causídico apresentar contestação no prazo 

legal.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54236 Nr: 2002-86.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLHR, LGHR, CISH, ABHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 AUTOS Nº. 2002-86.2013.811.0039.
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CÓDIGO Nº. 54236.

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS 

proposta por Maria Luzia Honorato Rodrigues, Lucas Gabriel Honorato 

Rodrigues e Ana Beatriz Honorato Rodrigues, menores impúberes, 

representados por sua genitora Cibila Iêda Silva Honorato, em face de 

Anderson Soares Rodrigues, todos devidamente qualificados no feito.

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça em sua 

integralidade, consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil.

Desta feita, cite-se o executado nos termos da presente ação, para, no 

prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, 

comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser decretado sua prisão civil.

Após, notifique-se o representante ministerial e voltem os autos 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20470 Nr: 627-89.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - 

FACULDADE DE QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B, SHAIANNE ENGLER DE CARVALHO - 

OAB:1715193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR WILLAR CORREIA - 

OAB:OAB/GO 12.312, GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO 

- OAB:OAB/GO 49185, HUGO LEONARDO ZAPONI TEIXEIRA - 

OAB:OAB/DF 33899

 AUTOS Nº 627-89.2009.811.0039

CÓDIGO 20470

Vistos.

Nos termos do artigo 922, do CPC, defiro o pedido de suspensão do 

presente feito pelo prazo de 1 (um) ano, mantendo-se os autos em 

cartório para manifestação conforme requerido pelo exequente às fls.198.

Transcorrido o aludido prazo com ou sem manifestação, certifiquem-se e 

voltem-me conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 5232 Nr: 747-16.2001.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KATRINNY LUSCÁRIA DA SILVA, IRACEMA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, DONIZETE 

FERREIRA DE QUEIROZ - OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMIR TEIXEIRA - 

OAB:2282/RO

 Diante o exposto, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos nos termos 

do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência declaro EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito.Intime-se.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51003 Nr: 874-65.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO APARECIDO GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 874-65.2012.811.0039.

CÓDIGO 51003.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SILVIO APARECIDO 

GABRIEL em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 À fl. 105/106 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl. 115-v, manifestação da parte requerida concordando com os 

cálculos trazidos pela parte requerente.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente, conforme às fls. 105/106, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 115-v, que a parte requerida, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 53.620,03 (cinquenta e três mil 

seiscentos e vinte reais e três centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 4.086,11 (Quatro mil e oitenta e seis reais e onze centavos) referente 

aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 105/106, no valor de R$ 53.620,03 (cinquenta e três mil seiscentos e 

vinte reais e três centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 4.086,11 

(Quatro mil e oitenta e seis reais e onze centavos) referente aos 

honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15877 Nr: 1602-82.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1602-82.2007.811.0039

CÓDIGO 15877

Vistos.

 Considerando decisão de fl. 120, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25216 Nr: 835-05.2011.811.0039
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINÉSIA MOREIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 835-05.2011.811.0039

CÓDIGO Nº. 25216

Vistos.

Intime-se a parte requerente para que manifeste-se quanto as 

informações trazidas pela parte requerida às fls. 176/180.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51981 Nr: 1892-24.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1892-24.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº 51981.

Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade 

proposta por Henrique Joaquim da Silva, em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Assim, a folha n. 92 as partes entabularam acordo, com calculo do debito 

e devidamente homologado as fls. 101/102.

Nesta toada, DETERMINO o integral cumprimento da sentença 

homologatória prolatada em folhas n. 101/102.

Expedindo-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18574 Nr: 1764-43.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta toada, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação ao cálculo 

da contadoria. Ante o exposto, tendo em vista que os cálculos 

apresentados pela contadora judicial estão em consonância com o 

acórdão prolatado nos presentes autos, bem como a parte autora 

manifestou concordância aos cálculos apresentados pela contadoria 

deste juízo às fls. 177, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadora 

judicial às fls. 177, no valor de R$ 57.590,94 (cinquenta e sete mil 

quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos) referente às 

verbas pretéritas, e R$ 1.503,94 (um mil quinhentos e três reais e noventa 

e quatro centavos) referente aos honorários advocatícios, totalizando o 

valor de R$ 59.094,88 (cinquenta e nove mil noventa e quatro reais e 

oitenta e oito centavos).Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que 

se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 13 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15914 Nr: 1631-35.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR CAZARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1631-35.2007.811.0039

CÓDIGO Nº 15914

Vistos.

Cumpra-se conforme despacho em fls. 192.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12630 Nr: 376-76.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRSDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - OAB:MT 

Nº11.207-B, HAMILTON RUFO JÚNIOR - OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 376-76.2006.811.0039.

CÓDIGO 12630.

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Laide Rodrigues 

Santana de Vasconcelos, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Alvarás de Autorização de pagamento às fls. 225.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores a 

serem levantados nos autos já foram devidamente quitados em fls. 243, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Intime-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 9834 Nr: 604-22.2004.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DELBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA BOUZADA DELBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX CAMPOS MARTINS - 

OAB:00

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

 Inicialmente observo tratar-se de processo envolvendo pessoa idosa no 

qual se pleiteia, no presente momento, a substituição do curador em razão 

do falecimento do curador nomeado originariamente. Compulsando os 

autos e, em análise detida das provas colacionadas aos autos e dos 

depoimentos colhidos na presente instrução processual, somado ao fato 

de ser dispensável a produção de outras provas, por já estar o presente 

feito devidamente instruído, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA e nomeio 

como curador da senhora Aparecida Bouzada Delben o senhor FÁBIO 

LUIZ DELBEN. Por oportuno, e pelos motivos expostos no sentido de 

dispensabilidade de produção probatória adicional, nos moldes do artigo 

355 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO com julgamento 

de mérito.

 Expeça-se termo de curatela.

Após, ao arquivo.

Tendo em vista a ausência de Defensor Público, conforme ofício em 

anexo, NOMEIO o/a Douto(a) Advogado(a) BRUNO NOGUEIRA CAMELO 

OAB/MT 24.813 para o ato, o qual desempenhara tal múnus público, por 

força da disposição estanque do artigo 22 e seguintes do Estatuto e 

Código de Ética da ilustre OAB. Desde já, diante dos trabalhos 

desempenhados, e por força do provimento 09/2007/ CGJ/MT e levando 

em consideração o momento processual em questão arbitro a título de 

honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso, Expeça-se certidão em favor do referido causídico, contendo o 

valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Matheus Augusto Santos Monteiro, digitei, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro

 Promotor(a) de Justiça

Charles Kleber Rodrigues

Advogado do Requerente

Aparecida Bouzada Delben

Requerido

Bruno Nogueira Camelo

Advogado Nomeado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23471 Nr: 1096-04.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUZIA DE SOUZA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1096-04.2010.811.0039.

CÓDIGO 23471.

Vistos.

 Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da 

parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão 

ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50357 Nr: 181-81.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE DEMARQUE MACHADO, CLAUDIA VANI 

DEMARQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 Autos nº. 181-81.2012.811.0039.

Código 50357.

Vistos.

Em detida análise dos autos, contasta-se que foram cumpridas todas as 

determinações já exaradas.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87444 Nr: 1348-26.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSY JHONNY TAVARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e 

considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários 

à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

KESSY JHONNY TAVARES DE SOUSA, com espeque no art. 312 c/c art. 

313, inciso I do Código de Processo Penal.Passo à análise da RESPOSTA 

À ACUSAÇÃO apresentada pela Defesa.Diante da manifestação da 

defesa, que deixou de arguir qualquer tema adstrito ao recebimento da 

denúncia, não há se falar na incidência do art. 397 do CPP, pois, não 

configurada na espécie “existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato 

ou evidente extinção da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito 

deve continuar sua marcha com sua consequente instrução.Desta feita, 

mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória e DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 18 DE JULHO DE 

2018 ÀS 17H 00MIN, oportunidade em que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e interrogado os 

réus.Intime-se/requisite-se os acusados.Intimem-se a vítima e as 

testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, 

todos do CPP, bem como requisitem-se as que exerçam função pública, na 

forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Havendo necessidade de 

expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias 
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para sua devolução. Advirto que a sua expedição não implica na 

suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do 

CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, das 

peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Cumpra-se com URGÊNCIA, por se tratar de processo envolvendo réu 

preso.São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de junho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 10899 Nr: 355-37.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORICE MORETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA., DAVOX 

AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, PAULA MILORI CONSETINO IZQUIERDO - 

OAB:11.949, ROBERTO HARUDI SHIMURA - OAB:157920, SILVIO JOSÉ 

COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON JOÃO BORELLI - 

OAB:164174/SP, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391, GIULIANO 

MARCONE SOUZA DA SIVA - OAB:SP - 201803, MAURICIO CARLOS 

PICHILIANI - OAB:183445/SP, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 Vistos.

Dolorice Moreti. ajuizou a presente Ação de Reparação de Danos em 

desfavor de Volkswagen do Brasil Ltda. E Davox Automóveis s/a.

Entretanto em fls. 475, o autor colacionou aos autos o acordo entabulado 

entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (folhas 475), não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. nº. 475 dos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e declaro EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56651 Nr: 1449-05.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, DARCI DAS DORES 

GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO 

SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497, PAULA DANIELE MARCHIORETO - OAB:11729, REGINA 

MACEDO GONCALVES - OAB:505/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE, ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1411 Nr: 73-09.1999.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. B. FINANCEIRA S/A - CRÉTITO F. INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO PAULO DA SILVA, JOSÉ MARIA 

DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 73-09.1999.811.0039

CÓDIGO 1411

Vistos.

Primeiramente, postergo a análise dos pedidos trazidos pela parte ré às 

fls.297, uma vez que, compulsando os autos não se verifica que a parte 

autora tenha tomado ciência do retorno dos autos do juízo ad quen.

Nesse sentido, cientifique-se a parte autora do retorno dos autos da 

instância superior.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20249 Nr: 421-75.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETH SEVERINO MACHADO, FÁTIMA MONTANARI 

GARCIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE FREITAS PRIMO, MARIA DE 

OLIVEIRA PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Visto sargumentos arguidos pelas partes. Tenho que o cálculo 

apresentado pela parte autora deve ser o adotado, razão pela qual o 

HOMOLOGO. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela 

parte requerente à ref. 248/257, no valor de R$ 19.710,05 (dezenove mil, 

setecentos e dez reais e cinco centavos) referente aos danos morais, 

mais, R$ 102.780,91 (cento e dois mil, setecentos e oitenta reais e noventa 

e um centavos) referente às perdas e danos, mais, R$ 375.542,18 

(trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e 

dezoito centavos) referente ao aluguel do imóvel, e por fim, mais, R$ 

27.228,73 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e três 

centavos). Ante o exposto, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague a quantia devida 

ao exequente. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos – MT, 

07 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70131 Nr: 1267-48.2016.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASDO, MSDO, MVSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS 

JUNIOR - OAB:6702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:MT0019474O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 AUTOS Nº. 1267-48.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 70131.

Vistos.

Considerando que o domicílio informado pela requerente em referência nº. 

118 corresponde à comarca de Araputanga/MT e, com fulcro no artigo 53, 
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inciso III do Código de Processo Civil declino a competência e determino a 

remessa do feito à comarca de Araputanga/MT.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56651 Nr: 1449-05.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, DARCI DAS DORES 

GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO 

SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497, PAULA DANIELE MARCHIORETO - OAB:11729, REGINA 

MACEDO GONCALVES - OAB:505/O

 Autos nº. 1449-05.2014.811.0039.

Código nº. 56651.

Vistos.

Considerando o pleito em fls. 725/726, expeça-se alvará na forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado 

constituído, via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

recebimento da quantia devida constante aos autos.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 2034-23.2015.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS MORAES DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2034-23.2015.811.0039

CÓDIGO 65302

Vistos.

Tendo em vista a Decisão de Acórdão emanada pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que absolveu o réu MARCOS MORAES 

DE OLIVEIRA, da imputação do artigo 147, caput, do Código Penal, com 

trânsito em julgado no dia 29/01/2018, determino o arquivamento dos 

presentes autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31530 Nr: 644-76.2007.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADS, RJAP, RJAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 106716 Nr: 4894-06.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA DE COMODORO/MT, BANCO CNH 

CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI 

GIONGO, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte requerente através do seu procurador no prazo de 5 

dias para proceder o recolhimento da diligência do sr. Oficial de justiça 

através do site do TJMT juntando comprovante nos autos através do PEA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72886 Nr: 467-05.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ramos Coelho - 

OAB:OAB/MT 16.745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296, 

LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:MT/12482-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 Para intimar a parte requerente atraves de seus procuradores, para no 

prazo de 5 dias se manifestarem nos autos a cerca do laudo pericial 

juntado as folhas 87/94 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108605 Nr: 1132-45.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILSON DOS SANTOS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 Vistos etc.

Não tendo sido arguida matéria preliminar pela defesa, CONFIRMO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26.06.2018, às 13h00min, ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se procederá ao 

interrogatório dos acusados.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Expeça-se carta precatória para intimação do réu para comparecer na 

audiência para ser interrogado.

Expeça-se ofício para o Diretor do estabelecimento prisional onde se 

encontra acautelado o réu, a fim de que promova a escolta dele para a 

audiência que se realizará nesta comarca.

Oficie-se a SEJUDH acerca da necessidade de escolta do réu, a fim de 

que tome as providências necessárias para realização do ato, cumprindo, 

assim, com a orientação contida no Ofício Circular nº 286/2017-GAB-03 

(Protocolo nº 0108749-41.2017.8.11.0000) da Corregedoria-Geral da 

Justiça.

INTIMEM-SE a Defensoria Pública.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 872 de 909



Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107138 Nr: 251-68.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CAMILA ALVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS, em face de CLAUDIA CAMILA ALVES 

NASCIMENTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

À referência 09 e 10 a parte autora requereu a desistência da Ação nos 

termos do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 485 do CPC:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) VIII – homologar a desistência da ação”.

O § 4º do aludido dispositivo complementa:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”.

Dessa forma, observa-se que o termo final para o pedido de desistência 

por parte da autora, sem a necessidade de se ouvir o requerido é a 

apresentação de contestação.

No presente não houve a apresentação da contestação.

Diante disso, não há outra medida a ser tomada que não a homologação 

do pedido de desistência formulado pela requerente, com a consequente 

extinção do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Recolha-se o MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, caso tenha sido 

expedido.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108605 Nr: 1132-45.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILSON DOS SANTOS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

decretada em desfavor de ELENILSON DOS SANTOS DAS 

CHAGAS.Argumenta e defesa, em síntese, que não estão presentes os 

requisitos do art. 312, aduz que o acusado é tecnicamente primário, pois 

não possui condenação criminal transitada em julgado, bem como possui 

residência fixa e exerce atividade lícita.Sustenta ainda a defesa que 

configura fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar o 

depoimento judicial do menor que foi apreendido com o réu, que em 

nenhum momento do seu interrogatório judicial afirmou que foi corrompido 

ou disse que o réu era quem fornecia drogas para ele vender.Instado a se 

manifestar o Ministério Público opinou desfavorável ao pedido.Vieram os 

autos conclusos.Fundamento e decido.Não merece acolhimento o pedido 

da defesa de revogação da prisão preventiva.A alegação de que o 

acautelado possui residência fixa e exerce atividade lícita não é suficiente 

para a revogação da medida, sobretudo quando se vislumbra a existência 

dos requisitos do art. 312 do CPP.Insta consignar que a configuração de 

um único requisito previsto no art. 312 do CPP autoriza a decretação e 

manutenção da medida restritiva de liberdade.Observo que não houve 

nenhuma alteração no contexto fático desde a decretação da prisão 

preventiva do acusado, nem a defesa trouxe novos elementos que 

ensejassem a revogação da medida restritiva de liberdade.Embora a 

defesa afirme que o adolescente apreendido na mesma ocasião da prisão 

em flagrante do réu não apontou o acusado como corruptor ou fornecedor 

de entorpecentes para venda, tal situação diz respeito ao mérito da ação e 

será analisado na sentença, não se confundindo com os fundamentos da 

segregação cautelar.Desta forma, não havendo alteração do contexto 

fático nem sendo relevante o fato novo apresentado pela defesa, 

INDEFIRO o pedido de revogação da medida cautelar restritiva de 

liberdade.No mais, cumpra-se a decisão que recebeu a denúncia.Ciência 

ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72060 Nr: 1610-63.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INITMAR a parte requerente através da sua procuradora, para 

informar os autos no prazo de 05 (cinco) dias se a dívida foi integralmente 

satisfeita, permitindo assim, caso positivo, o arquivamento em definitivo 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74416 Nr: 1910-88.2013.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO JOSÉ WEBLER, CLETO WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARLENA WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012, INDIAMARA CONCI DAL'MASO - OAB:MT 10.888, 

SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para INTIMAR a parte inventariante através do seu 

procurador para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias 

tendo em vista ter escoado o prazo de suspensão requerida à fl. 668 e 

deferida à fl. 669.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106002 Nr: 4582-30.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO EVERSON KUHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICKSON DIEGO CAMPOS 

DEBESA - OAB:22483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 22/08/2018 às 

15h00min na sede deste Juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000004-70.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA LOTTI DE ALMEIDA (EXCEPTO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(EXCIPIENTE)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data de 06/08/2018 às 13h00min na sede 

deste Juizado Especial .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-17.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRANCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), acerca da 

r. sentença de ID 9675883.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, 

Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/MT

 Citem-se e intimem-se os acusados, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento que desde já designo para o dia 10 de julho de 

2018, às 13h30min, nos termos do art. 56, da Lei 11.343/06. Intimem-se as 

testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa, para 

comparecerem à audiência acima designada.Expeça-se carta precatória à 

Comarca de Porto dos Gaúchos com a finalidade de inquirição da 

testemunha Gleivysson Santos Rodrigues da Silva, eis que se encontrar 

segregado na Cadeia Pública daquela comarca. Intimem-se os acusados, 

pessoalmente, via carta precatória, acerca da audiência 

designada.Requisite-se o recambiamento dos acusados para 

comparecimento na audiência ora designada.Requisitem-se as 

testemunhas, eis que são policias civis e militares. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Façam-se as intimações 

necessárias.Ciência ao Ministério Público e as defesas. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21973 Nr: 108-70.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Tabaporã, Clodoaldo Alves 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - 

OAB:5802/MT

 Impulsino o presente feito, para intimação da parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para manifestação acerca da certidão negativa fls. 209, de 

intimação da testemunha Gilberto dos Santos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10130 Nr: 992-75.2009.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tupi Diesel Produtos de Petróleo Ltda, Nilson 

Aparecido Furtado Batista, Luciana Cunha Furtado Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alexandre Oliveira da 

Silva - OAB:OAB/MT 14.039, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3.056, Roberto Antunes Barros - OAB:OAB/MT 3.825, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Augusto de Souza 

Ruiz - OAB:SP/176.112, Marco Aurélio Dias Ruiz - OAB:SP/47.174

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de mandado de AVALIAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve a exequente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Gleba Apiacais" "2 vezes", para emitir a guia no 

valor de R$ 1.350,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23873 Nr: 460-91.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fladimir Gonzatti, Geremário dos Santos 

Júnior, Luiz Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, CRISTINA BURATO - OAB:18484/O, DANIELE DE 

MELO BAISE BARTH - OAB:11277, Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT, Marcelo Leandro Sonntag - OAB:19.893, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Impulsino o presente feito, para intimação do réu, na pessoa de seu 

advogado de defesa, acerda da audiência designada na carta precatória: 

CP 100448 - Porto Alegre do Norte - MT para o dia 10/07/2018 ás 17:00, 

conforme ofício de fls. 396-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26854 Nr: 316-49.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Alves da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Ante o exposto, não mais subsistindo os pressupostos do art. 312 e 

seguintes do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA 

de LUCIMARA ALVES DA ROCHA, qualificada nos autos, e 

consequentemente, CONCEDO LIBERDADE PRIVISÓRIA, aplicando-lhe, 

com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal, mediante 

compromisso, as seguintes medidas cautelares:a) Comparecimento 

MENSAL em Cartório, para informar/comprovar endereço e justificar 

atividades; b) Proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 

10 (dez) dias, sem autorização judicial, quando sua permanência for 

conveniente ou necessária para a instrução do feito.c) Recolhimento 

domiciliar no período noturno, das 22h00min até as 05h00min do dia 

seguinte, e da mesma forma, nos dias de folga, com exceção para 

frequentar cultos religiosos. d) Proibição de acesso ou frequência a 

bares, boates, casas noturnas ou de tavolagem, de modo a se evitar o 

risco de novas infrações; Advirto a acusada LUCIMARA ALVES DA 

ROCHA que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer 

momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se 

mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, assim como revogadas 

se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos 

termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal.Sendo assim, 
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EXPEÇA ALVARÁ de SOLTURA em favor de LUCIMARA ALVES DA 

ROCHA, salvo se por outro motivo não estiver presa.Oficie-se 

urgentemente à Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos de código 56564 

informando a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade 

provisória à acusada, Lucimara Alves da Rocha, bem como o seu novo 

endereço, para conhecimento.CIÊNCIA ao Ministério Público.Intimem-se a 

acusada e a defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26854 Nr: 316-49.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Alves da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc...

Trata-se de Pedido de Liberdade Provisória formulado por LUCIMARA 

ALVES DA ROCHA, por intermédio de seu advogado nomeado, 

sustentando, para tanto, ausência de antecedentes criminais, residência 

fixa nesta comarca e desinteresse em fugir do distrito da culpa.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela concessão de 

liberdade provisória, pugnando, no entanto, pela intimação da defesa para 

apresentar provas das alegações que fundamentaram o presente pedido.

É o relatório. Decido.

Pois, bem. Verifica-se dos autos que o pedido de concessão de liberdade 

provisória de fls. 121/128, veio desprovido de qualquer documento idôneo 

que comprove as alegações que o fundamentaram, qual seja, ausência de 

antecedentes criminais e residência fixa.

 Assim sendo, defiro o pedido ministerial, abra-se vista dos autos à 

defesa, pelo prazo de 05 (cinco) dias, oportunizando que supra as 

inconsistências apontadas pelo Ministério Público Estadual.

 Após, retornem-se os autos novamente conclusos para análise do pedido 

de concessão de liberdade provisória.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31549 Nr: 833-20.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Aparecida Barbosa MEI, João Vicente 

da Silva, Cleide Aparecida Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte Exequente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25884 Nr: 861-56.2016.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Tarso Gabriel de Oliveira, TERESA 

NAGY DE OLIVEIRA, Transportes Vale Oliveira Ltda - ME, Patriani Nagy de 

Oliveira, JOSE LIMA DE CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo Amalio Ghan 

Vasquez - OAB:RS/78.123, Jair Demétrio - OAB:RS/93.907-A

 Impulsiono o feito para intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, 

mormente juntando planilha de cálculo atualizada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28634 Nr: 1303-85.2017.811.0094

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Cezario de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILAS CEZARIO DE SOUZA, Cpf: 

03692182139, Rg: 22253904, Filiação: Hilda Cezario e Silvio Luiz de 

Souza, data de nascimento: 25/04/1993, brasileiro(a), classificador de 

cereais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se o indiciado acima qualificado, acerca da decisão de 

homologação do presente auto de Prisão em Flagrante.

Resumo da Inicial: Auto de Prisão em Flagrante de Delito pelo cometimento 

da infração penal tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/03, o qual foi 

liberado mediante o pagamento de fiança

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Nos termos do artigo 392, VI, do 

CPP, expeça-se edital de intimação acerca da decisão de homologação do 

presente auto de prisão em flagrante em desfavor do flagrado.Atente-se 

ao prazo do edital, estipulado no §1º do mesmo artigo 392 do CPP. Após, 

ultrapassado o prazo, não sendo apresentado recurso pelo acusado, 

certifique o trânsito em julgado e arquive. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25533 Nr: 595-69.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, Rg: 

2317102-2, Filiação: Cleusa da Silva e Genessi de Oliveira, data de 

nascimento: 15/04/1992, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, casado(a), 

diarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

formulada na denúncia para o fim de:A)Condenar o acusado LEANDRO 

DA SILVA OLIVEIRA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 

331, caput, do Código Penal;B)Absolver o acusado LEANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA, já qualificado, em relação ao delito do art. 329 do Código 

Penal.Considerando o disposto na Lei Estadual 7.603/01, em especial no 

art. 3º, II, isento o acusado deste restante eventualmente faltante. 4. 

DOSIMETRIA DA PENA4.1 Delito do Art. 331 do Código Penal.O delito 

previsto no art. 331 do Código Penal é abstratamente punido com detenção 

de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, ou multa. Entendo que a pena 

privativa de liberdade, no presente caso, se mostra mais educativa ao réu 

do que a simples multa, considerando os termos chulos utilizados pelo 

mesmo em desacato às autoridades policiais.I - Circunstâncias JudiciaisEm 

conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais. Culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, mas 

não autoriza aumento de pena por não fugir das elementares típicas. 

Antecedentes: o réu é primário, não registrando antecedentes (certidão de 
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fls. 47/48). Motivos do crime: os motivos do crime, a indignação pela 

prisão, não autorizam aumento de pena. Circunstâncias do crime: 

desfavoráveis, considerando que o réu estava embriagado no momento 

do fato, o que autoriza o aumento de pena. Vale considerar que a ingestão 

de bebida alcoólica é um dos grandes problemas no cometimento de 

crimes e deve ser encarada como circunstancia valorativa negativa. 

conduta social: não há elementos nos autos capazes de revelar a conduta 

social do réu. Personalidade: igualmente faltam elementos. Consequências: 

não houve maiores consequências. Comportamento da vítima: 

prejudicado.Assim sendo, tendo em vista que há uma circunstância 

desfavorável ao réu, aumento a pena mínima em 03 (três) meses de 

detenção, pelo que fixo a pena-base em 09 (nove) meses de detenção.II - 

Circunstâncias Legais•Agravantes: não há•Atenuantes: não há.Portanto, 

fixo a pena-provisória em 09 (nove) meses de detençãoIII - Causas de 

Aumento e Diminuição•Majorantes: não há;•Minorantes: não há.Assim, 

ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, converto 

a pena-provisória em pena-definitiva de 09 (nove) meses de detenção.4.3 

– Pena finalCabe ao réu LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a pena final 09 

(nove) meses de detenção.4.4 – Regime inicialTendo em vista o disposto 

no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena privativa de liberdade o aberto, determinando o 

cumprimento das seguintes condições (art. 115, da Lei de Execuções 

Penais): a) as gerais mencionadas nos incisos I a IV do art. 115 da LEP, 

certo de que o comparecimento a juízo deverá ser mensal.Deixo de 

realizar a detração nesta sentença por não influir no regime inicial de 

cumprimento de pena, contudo, deve atentar o juízo da execução que o 

acusado terá uma detração dos 50 (cinquenta) dias em que esteve preso. 

4.5 – Substituição e suspensão condicional da pena.Considerando que o 

delito foi praticado sem violência ou grave ameaça, a quantidade de pena 

aplicada e o atendimento dos requisitos legais, é cabível a substituição da 

pena restritiva de liberdade poruma pena restritiva de direitos, a ser 

designada pelo juízo da execução, nos termos do art. 44, inciso I, e § 2º, 

do CP. Tendo já havido a substituição acima, resta incabível a suspensão 

condicional da pena, com base no que dispõe o art. 77 do Código Penal.4.6 

– Direito de apelar em liberdadeConsiderando que o réu é primário e que 

lhe foi imposto o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, bem 

como, que respondeu ao processo solto, concedo-lhe o direito de apelar 

em liberdade.5. DISPOSIÇÕES FINAISCom fundamento no art. 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal e art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, 

considerando-se o dever do Estado em prover a assistência judiciária aos 

necessitados, e tendo sido nomeado Defensor Dativo, fixo em 09 URHs os 

honorários advocatícios, conforme Tabela XIX, item 6.1 da OAB/MT. 

EXPEÇA-SE competente certidão.Após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: a)Expeça-se Guia de Execução Penal, 

encaminhando para o juízo da execução penal que esteja o réu submetido, 

para fins de consolidação e somatória com as demais guias de 

execução;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do 

disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes.d)Declaro o perdimento de 

eventuais armas apreendidas nestes autos, devendo ser encaminhada à 

destruição.Cumpra a escrivania, no mais, o disposto no Código de Normas 

da douta Corregedoria-Geral de Justiça.Ciência ao MPE.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 21 de junho de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23568 Nr: 254-77.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÉSIO DOS SANTOS, Cpf: 

04792295114, Rg: 53.980.340-6, Filiação: Santina de Fatima dos Santos, 

data de nascimento: 11/06/1980, brasileiro(a), natural de Corbélia-PR, 

solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu CLÉSIO DOS SANTOS nas sanções do art. 155, § 1º, do 

Código Penal.Passo à dosimetria da pena.4. DOSIMETRIAO delito previsto 

no art. 155, §1º, do Código Penal, é abstratamente punido com reclusão de 

01 (um) a 01 (quatro) anos, e multa.1ª FASE: Circunstâncias JudiciaisEm 

conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais:•culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, mas 

não autoriza aumento de pena por já estar contemplada nas elementares 

típicas;•antecedentes:não há antecedentes (fls. 47);•motivos do crime: 

não há outros motivos evidentes que não a simples vantagem patrimonial, 

n ã o  h a v e n d o  c o m p r o v a ç ã o  d a  a l e g a d a  “ m o t i v a ç ã o 

emocional”;•circunstâncias do crime: normais a espécie típica;•conduta 

social: não há nos autos elementos capazes de revelar a conduta do réu 

no âmbito familiar, no trabalho e na sociedade, não merecendo, pois, 

aumento de pena por tal circunstância judicial;•personalidade: igualmente 

faltam elementos;•consequências: o prejuízo patrimonial, normal a delitos 

contra o patrimônio;•comportamento da vítima: em nada facilitou a vítima a 

ocorrência do crime.Assim sendo, tendo em vista que as circunstâncias 

judiciais são todas favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.2ª FASE: Circunstâncias 

legais:•Agravantes: não consta;•Atenuantes: o réu confessou a autoria na 

fase extrajudicial, sendo utilizada para fundamentar a presente sentença, 

pelo que deve incidir a atenuante da alínea ‘d’ do inciso III do art. 65 do CP, 

autorizando, em tese, uma diminuição de 03 (três) meses de reclusão e 03 

(três) dias-multa; todavia, não sendo permitida a redução da pena abaixo 

do mínimo legal, nessa fase, deixo de aplicar a atenuante em 

comento.Destarte, converto a pena-base em pena provisória de 1 (um) 

ano de reclusão.3ª FASE: Causas de aumento e diminuição:•Majorantes: 

restou comprovado nos autos que o crime foi praticado durante o repouso 

noturno, pelo que deve incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 

155 do Código Penal, no importe de 1/3 (um terço).•Minorantes: Não 

háAssim sendo, FIXO a PENA FINAL em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.Pena FinalInexistindo outras 

circunstâncias a incidir na espécie, resta o réu CLÉSIO DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, condenado à pena final de 1 (um) ano e 4 (quatro) 

meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multaFixo o valor de cada 

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, face à situação 

econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). Deve o valor do 

dia-multa ser atualizado monetariamente a partir da data do fato (STJ-Resp 

91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 128).Regime inicial de cumprimentoTraz o 

Art. 387, §2º do CPP, § 2o“O tempo de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa 

de liberdade”.Logo, aplicando a regra imposta no Código de Processo 

Penal, irrelevante nesse momento computar o período que o acusado 

permaneceu segregado cautelarmente, vez que, por se tratar de réu 

primário, de bons antecedentes e ter sido aplicada pena privativa de 

liberdade inferior a quatro anos, conforme o art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o REGIME ABERTO. 

As circunstâncias judiciais do art. 59 referidas acima no cálculo da pena 

base autorizam a medida, pois o crime foi cometido sem emprego de 

violência e não há elementos indicativos que desabonem a conduta social 

ou personalidade do réu.Substituição de pena por restritiva de direitosCom 

fulcro no art. 44 e seu § 2º do CP, estão presentes os requisitos legais, 

pelo que substituo a pena privativa aplicada por duas penas restritivas de 

direitos:a) a primeira consistente na prestação de serviços à comunidade, 

devendo as atividades ser atribuídas conforme as aptidões do réu, sendo 

cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, 

fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local a 

ser designado em audiência admonitória; b) a segunda consistente em 

prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, à conta 

vinculada para projetos sociais.Justifico a escolha de tais penas, pois o 

trabalho junto a comunidade tem excelente efeito ressocializador, além do 

que a prestação pecuniária é extremamente educativa, especialmente em 
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face dos fatos apurados neste processo, ajudando a incutir no réu que 

sua conduta foi totalmente avessa ao trabalho e ao ganho honesto do 

dinheiro.SursisA teor do que dispõe o art. 77, III, do Código Penal, incabível 

a substituição condicional da pena, eis que já operada a substituição por 

pena restritiva de direitos.Apelo em liberdadeConforme jurisprudência do 

STF e STJ, considerando o regime aberto substituído por pena restritivas 

de direitos, concedo o direito de apelar em liberdade.5. DISPOSIÇÕES 

FINAISApós o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: 

a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando-a à Vara de 

Execuções Penais. Atente-se que já existe autos de executivo, devendo a 

guia nova ser juntada para fins de unificação;b)Comunique-se o Tribunal 

Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da 

CF;c)Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes.d) De acordo com a Tabela XIX da OAB/MT, fixo 

proporcionalmente em 1 (um) URH os honorários da D. Causídica Ana 

Cláudia Teixeira Borges, referente à atuação até a defesa preliminar; e, 

fixo em 8 (oito) URHs os honorários do D. Causídico Magaiver Baesso dos 

Santos, em relação à atuação na instrução até a apresentação de 

memoriais finais. EXPEÇAM-SE as competentes certidões.e)Deixo de 

condenar o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, vez 

que foi assistido por advogado nomeado.Cumpra-se, no que mais for 

pertinente, o Código de Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 21 de junho de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23954 Nr: 507-65.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVNB, LNdS, EAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON BELO DA LUZ, Cpf: 

04305775166, Filiação: Lucineia Teixeira Belo e Ezequiel da Luz, data de 

nascimento: 20/06/1991, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), 

eletricista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se o executado acima qualificado para quitar débito 

alimentar

Resumo da Inicial: Execução de Alimentos

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido ministerial de fls. 

58/59.Diante da tentativa frustrada de intimação do executado para quitar 

o débito alimentar, consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 

55-verso, determino sua intimação via edital, nos termos requerido pelo 

Parquet.Após, decorrido o prazo para pagamento, permanecendo o 

executado silente, encaminhe-se a Secretaria da Vara Única, certidão de 

inteiro teor da decisão de fls.48/48-verso, ao Cartório de Registro de 

Protesto desta Comarca, para os fins estabelecidos no art. 528, § 1º do 

CPC. Deverá constar na certidão nome e a qualificação do credor e do 

devedor, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do 

prazo para pagamento voluntário. Após o decurso do prazo da intimação 

do devedor, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor, nos termos 

da decisão de fls. 48/48-verso.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 21 de junho de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24974 Nr: 251-88.2016.811.0094

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSS, GdSS, GdSS, GSS, CdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMILDO DE SOUZA SILVA, Rg: 

12190669-3, Filiação: Ilda de Souza Silva e João Silva, data de nascimento: 

29/08/1977, brasileiro(a), natural de Batayporã-MS, casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, JULGO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente 

ação de alimentos, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.Revogo a decisão liminar de fls. 25/26.ARQUIVEM-SE com 

as respectivas baixas, inclusive no Cartório Distribuidor.Intimem-se.Vistas 

ao Ministério Público. Custas nos termos dos benefícios da Assistência 

Judiciária.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 21 de junho de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000119-43.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 
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adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000120-28.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000121-13.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000122-95.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000123-80.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-65.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000125-50.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-35.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 
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Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000127-20.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-05.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-87.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 
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adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-72.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-57.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-42.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-27.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000134-12.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000135-94.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000136-79.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 
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Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000137-64.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-85.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MITRA DIOCESANA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. I - RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado nos 

autos, o qual, conforme certificado é TEMPESTIVO; II - INTIME-SE o 

recorrido para que apresente suas contrarrazões, isto no prazo de 10 

(dez) dias, ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60140 Nr: 2427-61.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL ROBERTO SILVÉRIO, ELAINE MARIA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Francisco Antonio Biolchi - 

OAB:18488

 (...) .Assim sendo, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a ELAINE 

MARIA DE OLIVEIRA, se por outro motivo não estiver presa, mediante a 

aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319, do 

CPP:a) Comparecer mensalmente ao Juízo da Comarca onde reside, para 

informar e justificar suas atividades.b) Comparecer em juízo, sempre que 

intimada, a todos os atos processuais;c) Não mudar de sua residência 

sem prévia permissão do Juízo;d) Não se ausentar de seu domicílio por 

mais de 15 (quinze) dias, sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser 

encontrado.e) Proibição de frequentar bares, festas e congêneres, bem 

como locais sabidamente utilizados para comércio e consumo de 

entorpecentes.f) Recolher-se em sua residência das 19horas de um dia 

às 06horas do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente estudando 

ou trabalhando neste período.g) Manter o seu endereço atualizado perante 

este Juízo;h) Monitoramento eletrônico, via tornozeleira eletrônica, 

devendo ser oficiada a SEJUDH para fornecer e instalar o equipamento, 

COM URGÊNCIA;Intime-se a acusada do teor desta decisão, devendo ser 

advertida de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares 

determinadas ensejará a sua imediata prisão preventiva, 

independentemente de prévia comunicação do juízo. Ciência ao Ministério 

Público, a Defesa e a acusada.Aguarde-se a realização da audiência 

designada para o dia 28/06/2018, devendo ser cumpridos os atos 

necessários.Intime-se.Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

mandado/alvará/ofício.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 21 de junho de 

2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61497 Nr: 139-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se mandado 

de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Entretanto, em relação ao requerimento de diligências a serem 

promovidas por este juízo, especificamente em relação à comunicação do 

DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da propriedade do 

veículo, indefiro o requerimento formulado, haja vista ser de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 883 de 909



responsabilidade do alienante tal providência.Cumprida a medida, cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento 

da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da 

dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao 

Departamento de Trânsito competente, a fim de que se proceda a novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

§1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o 

prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do 

§4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Para efeito de pagamento da dívida pendente no prazo legal, 

fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do 

d é b i t o . I n t i m e - s e C u m p r a - s e  p r o m o v e n d o  a s  i n t i m a ç õ e s 

necessárias.Tapurah/MT, 21 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 19496 Nr: 553-90.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMSAN, LSdA, ASDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para comparecer em secretaria no prazo de 05 dias para 

assinatura e retirada da carta de adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20609 Nr: 46-95.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alexandre Tacca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO JOIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427 mt

 Impulsiono os autos para a intimação da parte requerida, por seu 

procurador, quanto aos honorários propostos pelo Sr. Perito Nomeado, 

Márcio Alexandre Prado Monteiro da Silva, no valor de R$ 6.330,00 (seis 

mil trezentos e trinta reais), para efetuar e comprovar nos autos o 

depósito no prazo de 05 dias, através de guia para depósito em conta 

única, a ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, no link depósitos judiciais na opção emissão de guia pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63530 Nr: 1360-27.2018.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1360-27.2018.811.0108 (Código nº: 63530)

REQUERENTE: Bartolomeu da Silva

REQUERIDA: Gilmara dos Santos Mendes

AÇÃO DE GUARDA

VISTOS.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Proceda-se a realização do estudo psicossocial na residência da parte 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada do estudo aos autos, vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para análise da guarda provisória.

Cumpra-se promovendo as intimações necessárias.

Tapurah/MT, 20 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63609 Nr: 1410-53.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU JOSÉ DE CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1410-53.2018.811.0108 (Código nº: 63609)

EXEQUENTE: Marcos Antônio Silva Gomes

EXECUTADO: Alceu José Chaves

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Citem-se os Executados para em 15 (quinze) dias, entregar as coisas 

descritas na petição inicial pelo credor, ou seja, 1.520,4 sacas de soja de 

60 Kg padrão industrial, limpo e seco, nos termos dos artigos 806, 811 e 

813, do CPC.

Os Executados, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderão opor-se à execução por meio de embargos, a serem opostos no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 

231, do CPC (art. 914 e 915 do CPC), bem como poderá, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a escolha da coisa feita pelo exequente (art. 812, 

do CPC).

Se a coisa não for entregue nem depositada, será expedido mandado de 

busca e apreensão (art. art. 806, § 2º do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa (art. 85, § 2º, do CPC). Consigne no mandado que, caso haja a 

entrega da coisa, a verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827, 

§ 1º, do CPC).

Fixo, ainda, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no 

cumprimento da obrigação, limitada a 10% do valor da causa, nos termos 

do artigo 806, § 1º, do CPC.

Cumpra-se promovendo as intimações necessárias.

Tapurah/MT, 20 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62831 Nr: 920-31.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSION ALVES DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 920-31.2018.811.0108 (Código nº 62831)

REQUERENTE: Clension Alves Domingos

REQUERIDO: Auto Posto Tibirissá Ltda

VISTOS.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do NCPC), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 03/07/2018, às 14h, a ser 

realizada na Sala de Conciliação do Fórum da Comarca de Tapurah.

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Havendo desinteresse na autocomposição de ambas as partes, esta 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 
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apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Tapurah (MT), 13 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61742 Nr: 269-96.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA JESUS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 269-96.2018.811.0108 (Código nº: 61742)

REQUERENTE: Regina Jesus Ferreira dos Santos

REQUERIDA: Estado de Mato Grosso e Município de Tapurah

 OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Considerando que a suspensão requerida pela Defensoria Pública 

amolda-se a prevista no artigo 313, inciso II, do CPC, qual seja, a 

convencionada entre as partes, determino, portanto, a intimação dos 

requeridos para se manifestarem quanto ao pedido de fl. 45, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Advirta que a inércia implicará em concordância com o pedido da parte 

autora.

Com ou sem manifestação tornem os autos conclusos.

Cumpra-se promovendo as intimações necessárias.

Tapurah/MT, 20 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62277 Nr: 604-18.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genézio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ESMERALDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:5466

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo de 15 dias quanto ao 

auto de penhora e avaliação, bem como para em mesmo prazo proceder 

ao complemento do depósito da diligência, no valor de R$ 784,00 em favor 

do Oficial de Justiça José Miguel da Paixão, devendo para tanto acessar o 

CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no 

site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 18, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62309 Nr: 620-69.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME TOSHIHIRO 

TAKEISHI - OAB:276388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 620-69.2018.811.0108 (Código 62309)

Requerente: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 

S/A

Requeridos: Adalberto Tirloni e outros

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 21 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62662 Nr: 819-91.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA APARECIDA DIERINGS SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:OAB/MT 

4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 819-91.2018.811.0108 (Código 62662)

Requerente: Fiagril Comércio E Representações Ltda.

 Requeridos: Ivana Aparecida Dierings Saggin

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 21 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63021 Nr: 1039-89.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1039-89.2018.811.0108 (Código 63021)

Requerente: Banco Rabobank International Brasil S/A

Requeridos: Carlos Alberto Capeletti

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 21 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62663 Nr: 820-76.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 885 de 909



 PARTE AUTORA: WALTER BELTRAME E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TOLFO BITENCOURT - 

OAB:RS/59752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 820-76.2018.811.0108 (Código 62663)

Requerente: Walter Beltrame e Cia Ltda

Requeridos: Escavasul Construção e Incorporação Ltda Me

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 21 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 9645 Nr: 133-27.2003.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON RELÍQUIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, José Orlando Muraro Silva - 

OAB:OAB/MT 12130-A

 Processo n°: 133-27.2003.811.0108 (Código 9645)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: José Nilton Reliquias dos Santos

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Proferida a decisão de pronúncia (f.415-418), a defesa interpôs recurso 

em sentido estrito, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, 

alternativamente a absolvição sumaria ou impronúncia, ainda em caso de 

manutenção a exclusão das qualificadoras (f.420-425).

Certificada a tempestividade, recebo o presente Recurso em Sentido 

Estrito e, nos termos do art. 588 do CPP, dê-se vista dos autos ao 

recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Apresentada as contrarrazões ou não, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para sustentação ou reforma da decisão recorrida.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 20 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62525 Nr: 740-15.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Fonseca da Silva, ESTEVO GERMANO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, sem maiores delongas e com fundamento no Art. 487, 

inciso III, “b”, do NCPC, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre MARIA 

JOSÉ FONSECA DA SILVA E ESTEVO GERMANO DA SILVA, referendado 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, núcleo de Tapurah, e 

DECRETO o divórcio dos requerentes, devendo o cônjuge virago voltar a 

usar o nome de solteira, qual seja, MARIA JOSÉ VIANA FONSECA. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60856 Nr: 2899-62.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CHIELE PEREIRA, GILBERTO ORTIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2899-62.2017.811.0108 (Código nº: 60856)

REQUERENTE: Helena Chiele Pereira e Gilberto Ortiz Pereira

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Defiro pedido de fl. 36 para que expeça-se mandado de averbação ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah, informando a partilha do 

imóvel matricula 6.339.

Não existindo requerimentos tornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se promovendo as intimações necessárias.

Tapurah/MT, 20 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53132 Nr: 1150-44.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 

FABIO ALMEIDA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Damaceno - 

OAB:15.654, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1150-44.2016.811.0108 (Código nº 53132)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde 

do Mato Grosso

EXECUTADO: FABIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E OUTRO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Cumpra-se integralmente o determinado às fls. 41 – a numerar.

Às providências.

Tapurah (MT), 20 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60104 Nr: 2400-78.2017.811.0108

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMAGG, TABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2400-78.2017.811.0108 (Código nº: 60104)

REQUERENTE: J.M.A.G.G.

Representante: Tatiana Aparecida Batista Gomes

ALVARÁ JUDICIAL

VISTOS.

Considerando Oficio de fl. 32, vistas a Defensoria Pública para 

manifestação.

Após, conlusos.

Cumpra-se promovendo as intimações necessárias.

Tapurah/MT, 20 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo
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 Cod. Proc.: 62552 Nr: 759-21.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLGP, CNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, sem maiores delongas e com fundamento no Art. 487, 

inciso III, “b”, do NCPC, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre MARIA DE 

LOURDES GESSI PEREIRA E CELSO NILSON PEREIRA, referendado pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, núcleo de Tapurah, e 

DECRETO o divórcio dos requerentes, devendo o cônjuge virago voltar a 

usar o nome de solteira, qual seja, MARIA DE LOURDES GESSI. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Concedo 

o benefício processual da gratuidade de justiça aos requerentes. Custas 

“pro rata”, devendo ser observado que a exigibilidade deverá permanecer 

suspensa até constatação de mudança na fortuna dos requerentes. Sem 

honorários. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63332 Nr: 1230-37.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE RODRIGUES PADILHA, Enoque 

Jaconi, DANIEL DE OLIVEIRA GASPAR JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento do valor 

de R$ 32.935,09 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e nove 

centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o prazo de 

três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do débito, 

deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 1349-95.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CATTAPAN, MARCELLO 

CATTAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o 

pagamento do valor de R$ 93.700,12 (noventa e três mil e setecentos 

reais e doze centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63507 Nr: 1350-80.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CATTAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o 

pagamento do valor de R$ 37.856,92 (trinta e sete mil, oitocentos e 

cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), ou nomear bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código 

de processo civil. (...)

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35807 Nr: 1013-15.2008.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL LEMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data intimo o autor para no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar o que de direito acerca do laudo pericial de fls. 

116/118.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38294 Nr: 855-86.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ANA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos da Legislação processual Vigente, que neste ato 

passo a intimar o patrono da parte requerente, acerca do RETORNO DOS 

AUTOS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, para que no 

prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se no que for necessário.

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/_____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61411 Nr: 676-11.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE FREITAS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Sendo assim, considerando os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual, eis que foram devidamente analisados na decisão de fls. 

36/37, DETERMINO a manutenção da tutela antecipada, ora deferida nas 

fls. retro mencionada, até ulterior decisão deste juízo, sob pena de multa 
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diária fixada à fl. 42.DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que 

cumpra-se o remanescente da decisão de fls. 36/37.CUMPRA-SE, com 

urgência.INTIMEM-SE. Terra Nova do Norte, 14 de junho de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62630 Nr: 1456-48.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL SANCHEZ PEREZ, ELIANE LAZARI DA 

SILVA, SUZANA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1456-48.2017.811.0085 (Código 62630)

Embargante: João Miguel Sanchez Perez e outros

Embargado: Cooperativa de Crédito Rural Norte Mato-grossense – Sicredi 

Norte

Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

De proêmio, INTIMEM-SE as partes para que os mesmos manifestem-se o 

interesse na tentativa de conciliação, caso infrutífero, nos termos do art. 

920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte embargada para impugnar os 

embargos no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 25 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63472 Nr: 301-73.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON EDER MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 301-73.2018.811.0085 (Código 63472)

Embargante: Amilton Eder Mayer

Embargada: Banco do Brasil S/A

Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

De proêmio, intime-se a parte embargada para que a mesma manifeste-se 

o interesse na tentativa de conciliação, caso infrutífero, nos termos do art. 

920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE na pessoa de seu advogado, para 

impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o 

fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 14 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59491 Nr: 1118-11.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1118-11.2016.811.0085 (Código 59491)

Requerente: Antonio Carlos Freitas da Silva

Requerido: Município de Terra Nova do Norte

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 14 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58260 Nr: 516-20.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LAIR ZAMONER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 516-20.2016.811.0085 (Cód. 58260 )

Requerente: José Lair Zamoner

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 Vistos.

Ante o petitório de fls. 81/82, INTIME-SE a Autarquia demandada para que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial emanada, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), nos termos da sentença de fls. 61/64.

DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária o imediato cumprimento da 

decisão de fl. 79.

Cumpra-se.

Às providências.

 Terra Nova do Norte, 22 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63899 Nr: 503-50.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 503-50.2018.811.0085 (Código 63899)

Requerente: Conceição Aparecida Ramos
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Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora aportou aos autos a 

carta de indeferimento do requerimento administrativo (fl. 25).

Pois bem. Considerando que o pedido administrativo juntado aos autos 

trata-se apenas do benefício previdenciário de Amparo Social à Pessoa 

Portadora de Deficiência, o que diverge do pedido dos presentes autos, 

bem como o lapso temporal transcorrido entre o pedido formulado 

(18/06/1997), somado à data dos receituários de controle especial (fls. 

26/37), DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, aporte aos autos a decisão de indeferimento do benefício na 

via administrativa, conforme os pedidos da exordial, sob pena de extinção.

 Após, devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 25 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63604 Nr: 362-31.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO REINALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 362-31.2018.811.0085 (Código 63604)

Requerente: Cicero Reinaldo

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 14 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62925 Nr: 84-30.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, pois não 

vislumbro a prova inequívoca para a sua concessão.Nos termos do art. 6°, 

inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.DETERMINO que o requerido 

exiba em juízo, no prazo da defesa, o contrato celebrado entre as partes, 

nos termos do art. 396 do NCPC.DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador.CITE-SE o requerido, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335.Havendo desinteresse pelo requerido na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 

344).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte, 14 de junho de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64162 Nr: 639-47.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGO COLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 639-47.2018.811.0085 (Código 64162)

Requerente: Domingo Coletto

Requerido: Município de Nova Guarita/MT

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 25 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 628-18.2018.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 628-18.2018.811.0085 (Código 64130)

Curador (a): Joraci Lemos Claudino Silva

Interditado (a): Eva da Silva

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Interdição cumulada com Tutela de Urgência”, 

proposta por Joraci Lemos Claudino Silva, na qual pleitea a curatela da 

interditanda Eva da Silva, ambos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/30.

Aduz na inicial que é filha da requerida e ante o impedimento da mesma em 

gerir os atos da vida civil, em razão do quadro clínico a que está 
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acometida, pugna, liminarmente, a nomeação como curadora provisória 

para exercer a assistência necessária e para fins previdenciários.

É o breve relatório.

Decido.

Compulsando detidamente os autos, em que pese a parte autora alegar o 

vínculo familiar existente entre as partes, notadamente pela Sra. Eva da 

Silva ser genitora da parte autora Joraci Lemos Claudino Silva, verifica-se 

que os documentos encartados às fls. 14/15 divergem, eis que a genitora 

da parte autora no documento de fl. 14 encontra-se como Eva Pereira 

Lemes.

 Sendo assim, considerando o teor do artigo 1.775, do Código Civil, 

DETERMINO a intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao MPE para manifestação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 25 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63966 Nr: 539-92.2018.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES SALES - OAB:20768/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, INDEFIRO o pedido do benefício da justiça gratuita, eis que a 

parte autora não se enquadra na condição de hipossuficiente e, via de 

consequência, DEFIRO o pedido subsidiário de parcelamento das custas 

processuais, eis que a parte autora demonstrou de boa-fé a possibilidade 

de recolher custas e taxas judiciais de forma parcelada. DETERMINO que a 

parte autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias integrais, parcelado no limite de 06 (seis) parcelas, devendo 

apresentar a primeira parcela no prazo acima citado, sob pena de extinção 

da demanda.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

ce r t i f i q u e - s e  e  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s  p a r a  u l t e r i o r e s 

deliberações.Cumpra-se.Terra Nova do Norte, 14 de junho de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64128 Nr: 626-48.2018.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS SALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo à causa o valor de acordo com a 

pretensão econômica material deduzida na exordial, bem como que 

recolha as taxas e custas judiciais remanescentes, deduzindo-se as 

devidamente recolhidas.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, 

conclusos para deliberação.Intimem-se.Às providências.Terra Nova do 

Norte, 25 de junho de 2018.Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62526 Nr: 1364-70.2017.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PERES DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR VAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1364-70.2017.811.0085 (Código 62526)

Requerente: José Peres Duran

 Requerido: Clair Vaz dos Santos

Vistos.

Em que pese à manifestação de fls. 92/96, tem-se que se trata de pedido 

de reconsideração da decisão de fls. 66/66-v.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a parte se valer dos meios recursais cabíveis.

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 25 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-27.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA TEREZINHA FEDATTO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 09 de agosto de 2018, às 13h30min, no fórum desta Comarca 

de Terra Nova do Norte - MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64055 Nr: 578-89.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESTON FERREIRA DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052 MT, JOÃO PAULO BARRETO TAVARES - OAB:15.363 MT

 Vistos.

Intime-se a testemunha ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO para comparecer 

à audiência, a ser realizada nesta Comarca de Terra Nova do Norte/MT, no 

dia 25/07/2018, às 15:15 horas.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64055 Nr: 578-89.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESTON FERREIRA DE MORAES JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052 MT, JOÃO PAULO BARRETO TAVARES - OAB:15.363 MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUIDA NOS AUTOS do 

inteiro conteúdo da decisão adiante transcrita: "Vistos.

Intime-se a testemunha ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO para comparecer 

à audiência, a ser realizada nesta Comarca de Terra Nova do Norte/MT, no 

dia 25/07/2018, às 15:15 horas.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

Às providências".

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10585 Nr: 404-32.2003.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Claudia de Souza Castellari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaristo Trentin, Erita Stefana Viccari Trentin, 

JOSÉ FERNANDES, Jônathas Goulart Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:OAB/MT 1442-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELBIO GONZALEZ, 

para devolução dos autos nº 404-32.2003.811.0077, Protocolo 10585, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-05.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DA SILVA LEMES SANTANA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA OAB - MT0013358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA CALÇADOS - LOJA 12 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rogerio Mota do Amaral OAB - MS0013134A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 8010022-05.2016.8.11.0077 

CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

LORENA DA SILVA LEMES SANTANA DE SOUZA Endereço: Rua 

PROJETADA, 36, VILA HORIZONTE, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: ANITA 

CALÇADOS - LOJA 12 Endereço: Avenida PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, 

2300, SALA 33, 34 E 35 - SHOPING NORTE SUL, JOCKEY CLUB, CAMPO 

GRANDE - MS - CEP: 79005-471 DESPACHO Vistos, etc. 1- Altere-se a 

classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de 

seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 3- 

Expeça-se o necessário. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 23 

de junho de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-09.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO ALVES PALMEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000114-09.2017.8.11.0077. REQUERENTE: ARMANDO ALVES 

PALMEIRA REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para requerer o cumprimento da sentença em 05 dias, sob pena de 

arquivamento. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de junho de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-12.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PONTES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000021-12.2018.8.11.0077. REQUERENTE: JOAO PONTES 

CORDEIRO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 05 dias, sob pena 

de arquivamento. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de junho de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-08.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000127-08.2017.8.11.0077. REQUERENTE: REGIANE VIEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte ré/reconvinte 

para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 05 dias, sob pena 

de arquivamento. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de junho de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-53.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS SILVERIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000124-53.2017.8.11.0077. REQUERENTE: LEANDRO 

MARTINS SILVERIO DE ALMEIDA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 

Intime-se a parte ré/reconvinte para requerer o cumprimento da sentença 

no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de junho de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010043-78.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA GOUVEIA MACEDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA DA SILVA COSME FILHO COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 8010043-78.2016.8.11.0077. EXEQUENTE: ANA CRISTINA 

GOUVEIA MACEDA EXECUTADO: ALEXANDRA DA SILVA COSME FILHO 

COELHO Vistos, etc. Após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia 

relativamente irrisória, quando comparada com o valor da execução, e/ou 

que seria totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução, 

razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, com fundamento no art. 

836 do CPC. Em virtude do resultado: Intime-se a parte autora para indicar 

bens para penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95). Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 23 de junho de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto Recibo de Protocolamento de 

Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para 

Bloqueio de Valores Clique aqui para obter ajuda na configuração da 

impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Número do 

P r o t o c o l o :  2 0 1 8 0 0 0 3 7 5 3 3 2 8  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010043-78.2016.8.11.0077 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3783 - Vara Única da Comarca de Vila 

Bela da Santíssima Trindade Juiz Solicitante do Bloqueio: Elmo Lamoia de 

Moraes Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente 

da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Ana Cristina Gouveia 

Macedo Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os 

réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos os 

réus/executados clique aqui. 006.481.901-96 - ALEXANDRA DA SILVA 

COSME FILHO COELHO [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$43,70] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

CCLA DO NOROESTE DE MT / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

18/06/2018 13:12 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 1.454,04 (03) 

Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 23,22 23,22 19/06/2018 

20:07 23/06/2018 10:45:23 Desb. Valor Elmo Lamoia de Moraes 23,22 Não 

enviada - - BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 18/06/2018 13:12 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

1.454,04 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 20,48 

20,48 19/06/2018 17:00 23/06/2018 10:45:23 Desb. Valor Elmo Lamoia de 

Moraes 20,48 Não enviada - - BCO BRADESCO / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 18/06/2018 13:12 Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 

1.454,04 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 18/06/2018 

19:58 BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 18/06/2018 13:12 

Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 1.454,04 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. 0,00 0,00 19/06/2018 18:55 Não Respostas Não há 

não-resposta para este réu/executado

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-78.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVELINA DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000036-78.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: JUVELINA DE OLIVEIRA LEITE Vistos, 

etc. Após consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD Não foi 

bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia relativamente 

irrisória, quando comparada com o valor da execução, e/ou que seria 

totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução, razão pela 

qual foi determinado seu desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC. 

Em virtude do resultado: Intime-se a parte exequente para indicar bens 

para penhora no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95). Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 23 de junho de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores Os valores apresentados podem sofrer 

alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a 

incidência de impostos. Clique aqui para obter ajuda na configuração da 

impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da 

Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para 

consulta As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram 

processadas e disponibilizadas para consulta. Número do Protocolo: 

20180003753461 Número do Processo: 1000036-78.2018.8.11.0077 

Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vara/Juízo: 3783 - Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade Juiz Solicitante do Bloqueio: Elmo Lamoia de Moraes 

Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Graciele Cristina Romero 

Munhoz Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os 

réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos os 

réus/executados clique aqui. 030.704.081-09 - JUVELINA DE OLIVEIRA 

LEITE [Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] 

[Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO COOPERATIVO 

SICREDI/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo 

de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 18/06/2018 13:16 Bloq. Valor 

Elmo Lamoia de Moraes 6.274,34 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 

0,00 0,00 19/06/2018 19:08 Nenhuma ação disponível CCLA DO 

NOROESTE DE MT/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 18/06/2018 13:16 

Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 6.274,34 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. 0,00 0,00 19/06/2018 20:07 Nenhuma ação disponível Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado Dados para 

depósito judicial em caso de transferência Instituição Financeira para 

Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco de Brasília S.A Banco do 

Brasil S.A Banco do Estado do Espírito Santo S.A Banco do Estado do 

Pará S.A Banco do Estado do Rio Grande Sul S.A Banco do Estado do 

Sergipe S.A Caixa Econômica Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do 

CNPJ): Agência para Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do 

Titular da Conta de Depósito Judicial: Graciele Cristina Romero Munhoz 

CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de Crédito Judicial: 

- Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art. 2º Tributário/Não 

Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09 Código de Depósito 
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Judicial: - Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUBY.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-68.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO CARNEIRO GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000123-68.2017.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JOILDO CARNEIRO GERALDES Endereço: RUA DO 

PALACIO, 1, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 POLO PASSIVO: Nome: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, - 

DE 367/368 A 1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 

DECISÃO Vistos, etc. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias 

corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE/MT, 23 de junho de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-11.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000088-11.2017.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: PEDRO NEVES DE SOUZA Endereço: FAZENDA ESTRELA D 

OESTE, GLEBA RICARDO FRANCO - FAZ. DO WAGNER, ZONA RURAL, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA HENRI DUNANT, 780, - ATÉ 

817/818, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04709-110 DECISÃO 

Vistos, etc. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 23 de junho 

de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-31.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEITE RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000119-31.2017.8.11.0077. REQUERENTE: CARLA LEITE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. TELEFÔNICA 

S/A opôs embargos de declaração contra a sentença da lavra da juíza 

leiga, por mim homologada, sustentando que houve omissão, porquanto 

não foi fundamentada a existência do dano moral, pedindo a atribuição de 

efeitos infringentes para sanar a omissão e declarar a inexistência de 

dano moral indenizável. Afirma, ainda, a necessidade de suspensão do 

feito até julgamento do Tema 954 do STJ. É o relatório. DECIDO. Conheço 

dos embargos de declaração, porque tempestivos, porém nego-lhes 

provimento, eis que manifestamente improcedentes. A sentença foi clara e 

expressa ao fundamentar a existência do dano moral: "Não assiste razão 

a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois 

não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido 

humilhada com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no 

rol de maus pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, 

pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei)" Por outro lado o Tema 954 do STJ versa sobre “a 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia 

/ plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 

pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa; a ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de 

franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; o prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / 

plano de serviços sem a solicitação do usuário, se decenal (artigo 205 do 

Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo;- 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); e a abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 
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liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos.” Conforme se verifica, o tema não guarda 

qualquer relação com a demanda, pois nestes autos o fundamento do 

pedido inicial é a pura e simples inexistência de relação jurídica. Ante o 

exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de junho de 2018. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-47.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE XAVIER DE MACEDO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010058-47.2016.8.11.0077. REQUERENTE: ELIZABETE XAVIER 

DE MACEDO FIGUEIREDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

TELEFONICA BRASIL S/A opôs embargos de declaração contra a 

sentença da lavra da juíza leiga, por mim homologada, sustentando a 

ocorrência de omissão e contradição, afirmando que houve condenação 

ao pagamento de indenização por danos materiais, mas que "não há 

documentos acostados junto à inicial que corroborem com a situação 

fática apresentada pela autora, qual seja que há cobrança indevida" e que 

"a empresa ré comprovou em contestação que não houve em momento 

algum desconto indevido". É o relatório. DECIDO. Os embargos de 

declaração se prestam para sanar omissão, obscuridade ou contradição 

na sentença, e analisando os fundamentos dos embargos interpostos pela 

embargante, acima transcritos, verifica-se que se referem ao mérito da 

decisão, o que desafia recurso próprio. Ante o exposto, NÃO ACOLHO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de junho de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 028/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO que a servidora Paula de Sá Pereira, matrícula 32669, 

Gestora Judiciária Substituta estará afastada de suas funções nos dias 

25.06.2018 à 29.06.2018, em razão de "Treinamento para Processo 

Judicial Eletrônico - PJe - "on the job".

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor MARCIO ORTIZ CORTEZ, matrícula 14873, 

Analista Judiciário desta Comarca para exercer o cargo de Gestor Judicial 

Substituto, nos dias 25.06..2018 à 29.06.2018, em substituição à servidora 

Paula de Sá Pereira, matrícula 32669, sem prejuízo de sua função.

 Art. 2º - Publique-se.

 Vera-MT, 21 de junho de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 027/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO que a servidora Paula de Sá Pereira, matrícula 32669, 

Gestora Judiciária Substituta estará afastada de suas funções nos dias 

02.07.2018 à 06.07.2018, em razão de gozo de compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora HAIAN CANELA SILVA BARROS, 

matrícula n. 36751, Técnica Judiciária desta Comarca para exercer o 

cargo de Gestora Judiciária Substituta, nos dias 02.07..2018 à 06.07.2018, 

em substituição à servidora Paula de Sá Pereira, matrícula 32669, sem 

prejuízo de sua função.

Art. 2º - Publique-se.

 Vera-MT, 21 de junho de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 110161 Nr: 580-76.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LINDOMAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 580-76.2016.811.0102

 Código n°: 110161

Vistos, etc.

Diante da inércia do exequente (ref. 42), determino a SUSPENSÃO do feito 

(art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT,12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118964 Nr: 2425-12.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO MARICONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 524-12.2017.811.0102

Código n. 118964

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por JOSÉ ROBERTO 

MARICONI, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN, objetivando a condenação do 

requerido a obrigação de fazer consistente na confecção e entrega da 

carteira nacional de habilitação ao requerente.

Entre um ato e outro, o requerente informou que antes do cumprimento da 

medida liminar o documento pleiteado na ação foi emitido em favor do 

requerente, postulando assim pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

O caso é de extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante a perda de 

objeto.

Como é cediço, o interesse de agir, traduzido pela necessidade ou pela 

utilidade da tutela jurisdicional, que é um requisito prévio de admissibilidade 

do exame da questão de mérito, deve existir tanto no momento do 

ajuizamento da ação, bem como durante toda a demanda, inclusive no 

instante em que a sentença é prolatada.

No caso, infere-se que não mais persiste a necessidade e a utilidade do 

prosseguimento da presente demanda, tendo em vista o requerido 

procedeu a emissão e entrega da CNH do autor em 24/11/2017, ou seja, 

antes da citação e intimação para o cumprimento da liminar (06/12/2017).

Desse modo, a presente ação perde seu objeto, devendo, desse modo, 
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ser extinta na forma do artigo 485, VI do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de providências, nos 

termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas a ressarcir.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106595 Nr: 926-61.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOSÉ FRAGA, IVAN SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 926-61.2015.811.0102

Código: 106595

Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE nos autos a tempestividade do recurso de apelação 

apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ref. 173).

Se tempestivo, desde já, RECEBO a apelação nos seus regulares efeitos.

Uma vez que o apelado já apresentou as contrarrazões ao recurso de 

apelação, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens, conforme disposto no 

artigo 601 do Código de Processo Penal.

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 da 

CNGC/MT.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32652 Nr: 46-89.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARDINO E BARBOSA LTDA, MARLENE 

ALVES MORAIS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 46-89.2003.811.0102

 Código n°: 32652

Vistos, etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ref. 10, uma vez que ação foi julgada 

extinta sem resolução do mérito (pág. 393/394), encontrando-se pendente 

a remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça para julgamento do recurso 

de apelação interposto pela parte autora.

 Assim, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando as formalidades legais.

Às providências.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119676 Nr: 2737-85.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZENILSON RODRIGUES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2737-85.2017.811.0102

 Código n°: 119676

Vistos, etc.

Considerando que o réu informou estar residindo na cidade de Barra do 

Bugres/MT (ref. 103), EXPEÇA-SE carta precatória áquela comarca para 

fiscalização das medidas cautelares impostas na sentença de ref. 79.

No mais, diante da certidão de tempestividade (ref.96) RECEBO a apelação 

nos seus regulares efeitos.

Uma vez que o apelado já apresentou as contrarrazões ao recurso de 

apelação, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens, conforme disposto no 

artigo 601 do Código de Processo Penal.

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 da 

CNGC/MT.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113079 Nr: 1741-24.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA ESTIGARRIBIA CUEVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMÓVEIS MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857

 Autos n. 1741-24.2016.811.0102

Código n. 113079

Vistos.

Defiro o pedido formulado à ref.51.

Para tanto, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada à ref. 51, de 

titularidade da autora.

Cumprido, REMETAM-SE ao arquivo com as devidas baixas.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120985 Nr: 352-33.2018.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV, CHIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 352-33.2018.811.0102

 Código n°: 120985

Vistos, etc.

Diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, DÊ-SE vista 

a parte autora. Prazo de 15 (quinze).

Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116806 Nr: 1528-81.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Autos nº: 1528-81.2017.811.0102

Código n°: 116806

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Neuza Giacomelli, 

objetivando a condenação da ré na obrigação de não fazer, consistente 

em abster-se de continuar utilizando a aérea explorada irregularmente, 

sem a aprovação previa do órgão ambiental competente e, na obrigação 

de fazer continuar utilizando a aérea explorada irregularmente, sem a 

aprovação prévia do órgão ambiental competente.

Em audiência de conciliação (ref. 39), as partes acordaram o objeto da 

presente ação, pugnando pela sua homologação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 39 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Sem condenação em ressarcimento das custas, vez que estas não foram 

adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104122 Nr: 1573-90.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Autos nº: 1573-90.2014.811.0102

Código: 104122

Vistos, etc.

Deixo de analisar, por hora, o pedido de expedição de guia de execução 

penal, uma vez que o sentenciado ainda não foi intimado da sentença 

proferida nos autos.

CERTIFIQUE-SE o cumprimento da carta precatória expedida à ref. 136, 

para intimação do acusado da sentença proferida nos autos.

 DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestar quanto à petição 

apresentada às ref. 124 e 138.

Após, conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121172 Nr: 449-33.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES MORAIS BARBOSA, NARDINO E 

BARBOSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT

 Autos nº: 449-33.2018.811.0102

 Código n°: 121172

Vistos, etc.

INTIME-SE o embargante para manifestar-se da impugnação de ref. 13.

Após, venham-me os autos conclusos.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120633 Nr: 206-89.2018.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NM, ACHLF, TV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF, ESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.206-89.2018.811.0102

Código n. 120633

Vistos, etc.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

proposta por NÉVIO MANFIO, ANDRÉIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO, 

e TIANE VIZZOTTO, em face de ANTÔNIO PENA FIEL e EMANUEL SANTOS 

DO CARMO.

 À ref. 4, foi determinada à parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Certidão de decurso de prazo à ref.10.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Desse modo, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição da ação, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

485, X, do mesmo diploma.

Sem honorários, pois não houve citação.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115460 Nr: 1015-16.2017.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO BRAZ MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALINO DANIELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 Autos n.1015-16.2017.811.0102

Código n. 115460

Vistos, etc.

 CUMPRA-SE integralmente a última decisão proferida nos autos (ref. 24).

Às providencias.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119128 Nr: 2494-44.2017.811.0102
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, 

ODAIR FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, 

ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 Autos nº: 2494-44.2017.811.0102

Código n°: 119128

Vistos etc.

Em que pese o Ofício juntado pela Defensoria Pública à ref. 146, 

MANTENHO a solenidade designada nestes autos, considerando tratar-se 

de processo com réu preso.

Assim, INTIME-SE intime-se o nobre Defensor Público desta comarca, a fim 

de que cientifique o respectivo substituto acerca da solenidade designada.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 1409-23.2017.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, EFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 

113.090, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, NAYARA 

PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 1409-23.2017.811.0102Código nº: 116528Vistos, etc. Trata-se 

de Embargos de Declaração interposto por Elizabete de Fátima Nichele, 

insurgindo contra a decisão de ref. 43.A irresignação do embargante 

cinge-se a alegação de obscuridade na decisão que negou a autora a 

assistência judiciária gratuita, mediante a análise da documentação hábil a 

comprovar o estado de hipossuficiência da reconvinte e a necessidade de 

concessão dos efeitos infringentes à decisão que determinou-lhe o 

recolhimento de custas sob pena de extinção do feito.É o breve relatório. 

DECIDO.É cediço que os embargos de declaração somente serão 

admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, 

contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015.Nesse diapasão, não verifico, in casu, a existência de 

quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, 

mormente quando inexistem na decisão embargada omissão, contradição 

ou obscuridade.(...) Nesse cenário, incumbe à embargante recorrer 

adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem 

presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos de 

declaração, vez que a decisão proferida rechaçou todos os pontos 

trazidos na petição do requerido, fundamentando-os.Destarte, ante a 

ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração opostos.No 

mais, diante do requerimento das partes quanto à suspensão do feito, 

para que possam firmar eventual acordo, DEFIRO o pedido à ref. 57. Por 

conseguinte, CANCELO a solenidade designada para a data de 

29/06/2018.INTIME-SE.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera/MT, 21 

de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65471 Nr: 1032-38.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAMAD MATERIAIS E INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS, ANTONIO CARLOS NANI MARTINS, Ednéa Rodrigues 

Carvalho Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERREIRA ANDRADE - 

OAB:20463/O, JOÃO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O

 INTIMAR O ADVOGADO DO EXECUTADO DO INTEIRO TEOR DO 

DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: "Autos nº: 1032-38.2006.811.0102

Código n°: 65741

Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado à fl. 164/169, 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada na manifestação 

da Fazenda Pública à ref. 23.

Após o pagamento da referida quantia, INTIME-SE a Fazenda Pública para 

que apresente cálculo atualizado, já descontado o valor efetivamente 

pago, uma vez que de análise da CDA juntada à ref. 23, verifica-se que o 

cálculo foi realizado na integralidade da dívida, sem descontar o numerário 

bloqueado nos autos.

CUMPRA-SE.

Vera-MT, 19 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118534 Nr: 2244-11.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2244-11.2017.811.0102

Código n°: 118534

Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

CONSIGNE-SE que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 15 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123082 Nr: 1387-28.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Facco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035, JOSIANE PILATTI - OAB:33611, MAURICIO VIEIRA SERPA 

- OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1387-28.2018.811.0102Código nº: 123082 Vistos, 

etc.1.RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2.DEFIRO o pedido de 

Justiça gratuita.3.INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo 

de 05 (cinco) dias, se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação. 4.Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, 
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querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) 

observando o artigo 183 do CPC.5.Caso a autora permaneça inerte no 

quinquídio acima ou informe ter interesse na audiência, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador da Comarca de 

Vera/MT.6.Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC).7.Na hipótese do parágrafo 

anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). 8.Caso a parte ré faça uso da 

previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a 

contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120776 Nr: 266-62.2018.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFF, LDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARCOS REMPEL - 

OAB:23.902, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:11912/B, GUSTAVO 

MIGUEL PEREIRA - OAB:24.066/O, JOYCE CARLA M. DE ANDRADE 

HEEMANN - OAB:8723 MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.266-62.2018.811.0102

Código n. 120776

Vistos, etc.

Trata-se de ação de divórcio direto proposta por Lucineia do Carmo 

Gonçalves e Ricardo Franceschini Fernandes.

À ref.11, foi determinada a intimação dos requerentes para comprovar nos 

autos os pressupostos da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento do pleito.

À ref. 17, os requerentes manifestaram alegando que a hipossuficiência 

está demonstrada pelos extratos das contas correntes juntadas aos 

autos, que somadas, apresentam saldo total de R$941,06 (novecentos e 

quarenta e um reais e seis centavos).

Contudo, os documentos colacionados aos autos, apenas demonstram a 

ausência de valores em dinheiro na conta corrente apresentada pelos 

requerentes, no dia em que o extrato bancário foi gerado, sendo 

impossível auferir seus rendimentos, assim, deixaram de cumprir a 

determinação judicial.

No mais, insta consignar que a declaração de pobreza goza de presunção 

relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido 

se houver elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica – 

hipótese dos autos.

Com efeito, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos requerentes.

Portanto, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora.

DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 15 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119594 Nr: 2705-80.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:MT 23.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .À ref. 10 e 18, os requerentes manifestaram alegando que a 

hipossuficiência está demonstrada pela declaração e pelos extratos de 

sua conta, que comprovam que o exequente possui movimentação 

financeira de pequena monta, cujo valor é utilizado exclusivamente para 

manutenção de si e de sua família, e que seu saldo atual não é suficiente 

para arcar com os custos do processo.Contudo, os documentos 

colacionados aos autos, apenas demonstram a ausência de valores em 

dinheiro na conta corrente apresentada pelo requerente, no dia em que o 

extrato bancário foi gerado, sendo impossível auferir seus rendimentos, 

assim, deixou p exequente de cumprir a determinação judicial.No mais, 

insta consignar que a declaração de pobreza goza de presunção relativa 

de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se 

houver elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica – 

hipótese dos autos.Com efeito, é preciso ter em mente, conforme 

c o n s i g n a d o  n o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela tem por 

escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de 

acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos 

requerentes.Portanto, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça 

gratuita a parte autora.DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera/MT, 15 de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121436 Nr: 548-03.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 548-03.2018.811.0102

Código n°: 121436

Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

CONSIGNE-SE que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 14 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113618 Nr: 193-27.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919, HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10.095/MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT

 Assim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido por ambas as 

partes.No que concerne à determinação de realização da perícia técnica 

nos autos, passo a dispor da seguinte forma. Conforme artigo 95 do CPC, 

quando a perícia for requerida por ambas as partes, está será rateada. No 

caso em tela, tanto autor quanto requerido são beneficiários da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”.Sendo assim, MANTENHO a nomeação da perita, 

Doutora Eliana Kawagutti, na forma como determinada à ref. 31.Contudo, 

no que diz respeito aos honorários da perita, seguindo o que dispõe a 

Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que será expedida certidão para cobrança do valor pela perita junto 

ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o 

encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, 

que em sendo a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data 

indicando hora e o local para a realização da perícia, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. 

Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, 

do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Com a data agendada 

aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para 

comparecimento no local indicado pelo perito para ter início aos trabalhos 

(art. 474 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113367 Nr: 96-27.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ESTER COMPAGNONI, ESPOLIO DE FIORINDO 

COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALINO DANIELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919

 Autos nº: 96-72. 2017.811.0102

Código nº: 113367

Vistos etc.

Analisando os autos, em cumprimento ao despacho proferido à ref. 72, 

verifico que foi informado à ref. 78 o falecimento da parte requerida, tendo 

sido juntada a sua certidão de óbito.

Assim, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 90 (noventa), para que seja 

providenciada a substituição processual do espólio ou dos sucessores da 

parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do Código de Processo.

No mais, com fundamento no artigo 313, §2°, inciso I, INTIME-SE a parte 

autora para que promova a intimação do espólio (caso em que deverá 

indicar o respectivo inventariante), sucessor ou herdeiro do requerido, a 

fim de que se habilite no processo.

Diante do exposto, CANCELO a solenidade designada nestes autos para a 

data de 29 de junho de 2018.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 21 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112400 Nr: 1388-81.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA GOMES, JGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÍCIO LUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DO INTEIRO TEOR DA 

DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos e etc...

Defiro o pedido do autor, assim defiro o levantamento dos valores 

indicados no demonstrativo de fls. 27/29; e a remessa dos autos à 

contadoria judicial, para atualização do débito pendente de quitação e, 

após, seja expedida carta precatória de intimação dos réus para que 

efetuem o pagamento das demais parcelas, vencidas no trâmite do 

processo.

Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109028 Nr: 222-14.2016.811.0102

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGUARDO WUTZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES E SILVA LTDA, Impacto Insumos 

Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344/O, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/O, 

CLAUDIA PEREIRA B.NEGRÃO - OAB:7.330 MT, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos nº. 222-14.2016.811.0102

Código nº. 109028

Vistos, etc.

Há a notícia nos autos da interposição de recurso de agravo de 

instrumento (ref. 64). Nada obstante os argumentos declinados pela parte, 

não vislumbro motivos para a retratação da decisão recorrida, motivo pelo 

qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

Vera/MT, 19 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119032 Nr: 2452-92.2017.811.0102

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDA, ERCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2452-92.2017.811.0102

Código nº. 119032

Vistos, etc.

 CERTIFIQUE-SE nos autos o cumprimento da carta precatória expedida à 

ref. 09, para citação da parte requerida.

Caso tenha sido positiva a respectiva missiva, CERTIFIQUE-SE o decurso 

do prazo para apresentação de defesa pela parte requerida.

Caso tenha sido negativa, DÊ-SE vista a parte autora para apresentar o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção do 

processo quanto a mesma. Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119615 Nr: 2717-94.2017.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DO LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HENRIQUETA CORREA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2717-94.2017.811.0102

Código n. 119615

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum proposta por Manoel Pereira do Lago, 

em desfavor do Espólio de Henriqueta Correa Soares, objetivando seja 

declarado o domínio do requerente sobre o imóvel usucapiendo.

À ref. 4, foi determinada à parte autora a emenda a inicial.

Certidão de decurso de prazo à ref. 09.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

No caso, apesar de regularmente intimada, a parte autora não cumpriu o 

que determinado à ref.11, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é de 

rigor.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

processual.

Custas processuais pela requerente. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119910 Nr: 2839-10.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUNIOR DE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2839-10.2017.811.0102

Código n. 119910

Vistos etc.

Tendo em vista que o requerido já foi citado na presente ação, DETERMINO 

a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos quanto ao pedido de aditamento à petição inicial.

EXPEÇA-SE o necessário. INTIME-SE.

 Após, com ou sem manifestação, devidamente certificado, conclusos.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112439 Nr: 1407-87.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:GO 21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1407-87.2016.811.0102

Código nº: 112439

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da arte autora (ref.44), uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para tanto, 

sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108614 Nr: 82-77.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:OAB/SP 187.329, CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 82-77.2016.811.0102

 Código n°: 108614

Vistos, etc.

Ante a inércia da parte autos, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

devidas baixas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117208 Nr: 1726-21.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCE TACONI BOLONHEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1726-21.2017.811.0102

Código nº: 117208

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão à ref. 27, DETERMINO a intimação do autor, por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova a citação do requerido, sob pena de extinção do processo.
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Transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109815 Nr: 452-56.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 452-56.2016.811.0102

Código nº. 109815

Vistos, etc.

 DETERMINO que seja certificado nos autos o cumprimento do Ofício 

expedido a Gerência Executiva do INSS (pág. 126).

Após, conclusos para análise do pedido à ref. 59.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105161 Nr: 409-56.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANILSON DOS SANTOS HORACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ LOURENÇO - ME (CME 

CONSTRUÇÕES), SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA, MATRINCHÃ 

TRANSMISSORA DE ENERGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668, CRISTIANO AMARO RODRIGUES - OAB:OAB/MG 84.933, 

DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES 

RODRIGUES - OAB:OAB/MG 110.856, SANDRA SATOMI OKUNO DE 

AGUIAR - OAB:

 Autos n.409-56.2015.811.0102

Código n. 105161

Vistos, etc.

Diante da certidão de ref. 64, INTIME-SE pessoalmente o requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a citação do requerido Antônio 

José Lourenço – ME, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 

485, III, §1º, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119178 Nr: 2520-42.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAÍDE DE PAULO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2520-42.2017.811.0102

Código n. 119178

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por ATAÍDE DE PAULO DIAS, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

objetivando a concessão de aposentadoria por idade híbrida.

À ref. 04, foi determinada a intimação da parte autora, para emendar a 

inicial, comprovando nos autos o início da prova material, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimada à ref. 08, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos, conforme certidão de ref. 10.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

No caso, apesar de regularmente intimada, a parte autora não cumpriu o 

que determinado à ref.10, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é de 

rigor.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

processual.

Custas processuais pela requerente. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112894 Nr: 1650-31.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE THOMÉ GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR ORTODOXO 

- IESO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1650-31.2016.811.0102

Código n°112894

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por IVONE THOMÉ, 

insurgindo contra sentença proferida nestes autos à ref. 48.

 A irresignação da embargante cinge-se à alegação de que houve 

contradição na sentença, uma vez que no fundamento da sentença 

constou serem devidos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), quando do dispositivo constou a condenação no valor de 

R$2.000,00 a título do referido dano.

 DECIDO.

 Os embargos devem ser acolhidos.

Com efeito, verifica-se que a sentença, em sua sua fundamentação, 

aduziu serem devidos a título de dano moral o valor de R$5.000,00 (cinco 

mil reais), constando equivocadamente, em seu dispositivo, um valor 

inferior.

 Assim, trata-se, efetivamente, de erro material, que pode ser reconhecido 

e reduzido de ofício pelo juízo.

 Portanto, com fundamento no art. 463, I, do Código de Processo Civil, 

retifico o item “b” do dispositivo da sentença de ref. 48, passando a 

constar a seguinte redação “b) ao pagamento de R$ 5.000,00, (cinco mil 

reais) a título de dano moral, devendo incidir sobre esse valor correção 

monetária pelo IGP-M desde a data desta sentença (súm. 362/STJ), bem 

como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.”.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Vera-MT, 12 de Junho de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116820 Nr: 1540-95.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, TSR, MVXS, TSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1540-95.2017.811.0102

Código n°: 116820

Vistos etc.

Considerando que a presente ação tramita desde o ano de 2016, tendo o 

requerido apresentado proposta de acordo parcelamento do débito 

alimentar, ainda pendente de manifestação da parte autora, DETERMINO a 

sua intimação, pessoal, para que dê impulso ao feito, manifestando 

interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, III, CPC).

Transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIME-SE. CITE-SE.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106513 Nr: 889-34.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RK, LKDS, BKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, o que faço 

com fundamento no artigo art. 485, inc. III e VI, do Código de Processo Civil 

(Lei nº. 13.105/15).Ante a nomeação do digno advogado à ref. 24, FIXO os 

honorários advocatícios em 02 (dois) URH, observados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como à complexidade do 

feito.EXPEÇA-SE certidão em favor do defensor dativo, com o valor total 

dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de 

Mato Grosso.Sem custas.Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117888 Nr: 1987-83.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1987-83.2017.811.0102

Código nº: 117888

Vistos etc.

Considerando que a parte autora, mesmo ciente, deixou de comparecer na 

solenidade de conciliação DETERMINO a sua intimação, pessoalmente, 

para que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

Transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE, devendo a parte requerida 

ser intimada, nos termos do artigo 485, §6°, uma vez que já ofertada a 

contestação.

Tudo cumprido e certificado, conclusos.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116547 Nr: 1421-37.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Silveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDSON DONIZETE DE LIBERALI, Kelly 

Francieli Grisa e Liberali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1421-37.2017.811.0102

Código nº. 116547

Vistos, etc.

 Em audiência de conciliação realizada em 23/02/2018 as partes 

acordaram o seguinte: “suspender o processo, sem prejuízo do direito de 

defesa, comprometendo-se com as seguintes medidas - a parte requerida 

irá apresentar o georeferenciamento da área, as peças processuais 

relevantes do litígio envolvendo a mesma área e demais documentos 

relacionados à titularidade da propriedade até o dia 12 de março de 2017. 

A parte requerente compromete-se a apresentar manifestação até o dia 

19 de março de 2017, com a possibilidade de aditamento e/ou emenda à 

inicial”.

Assim, antes de proceder a análise do pedido do requerente (ref. 40 e 41) 

CERTIFIQUE-SE o decurso nos autos da apresentação de defesa e/ou 

manifestação pelos requeridos.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114765 Nr: 725-98.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE NUNES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 725-98.2017.811.0102

Código n. 114765

Vistos, etc.

Não conheço do pedido de ref. 27, uma vez que o pedido não se enquadra 

em quaisquer das hipóteses recursais, competindo ao interessado buscar 

os meios recursais próprios para sua insurgência contra a decisão. 

Assim, MANTENHO a decisão proferida em seus lídimos termos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE a decisão já proferida, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112883 Nr: 1643-39.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDRONILIA BORGES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE LIMA CORDEIRO 

JUNIOR - OAB:13.735, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154
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 Autos nº. 1643-39.2016.811.0102

Código nº. 112883

Vistos, etc.

Considerando o caráter infringente dos Embargos de Declaração, 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111365 Nr: 919-35.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 919-35.2016.811.0102

Código nº: 111365

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à ref. 56:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111031 Nr: 815-43.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 815-43.2016.811.0102

Código nº. 111031

Vistos, etc.

 Diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, DÊ-SE 

vista a parte autora. Prazo de 15 (quinze).

Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107897 Nr: 1305-02.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBCOL LEGNO BRASIL COMPENSADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACIQUE LTDA, LAMIFORTE 

LAMINADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1305-02.2015.811.0102

Código nº: 107897

Vistos etc.

Diante da certidão à ref. 80 e 85, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, 

para que EFETIVAMENTE dê impulso ao feito, promovendo a citação do 

requerido LAMIFORTE LAMINADOS EPP, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo (art. 485, III, CPC).

Tudo cumprido e certificado, conclusos.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107350 Nr: 1159-58.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDER PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1159-58.2015.811.0102

Código n. 107350

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113491 Nr: 150-90.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONIA JAQUELINE NOGUEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19893/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 Autos nº: 150-90.2017.811.0102

 Código n°: 113491

Vistos, etc.

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de ref. 22, 

bem como PROMOVA a alteração da classe processual para cumprimento 

de sentença.

No mais, considerando que a parte executada informou o pagamento 

integral do débito à ref. 39, e que intimado via Dje o causídico, ora 

exequente, deixou de manifestar nos autos (ref. 45), INTIME-O 

pessoalmente, para manifestação, no prazo legal, sendo o silêncio 

compreendido como quitação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112112 Nr: 1275-30.2016.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1275-30.2016.811.0102

Código n. 112112

Vistos etc.

Uma vez comprovada a postulação administrativa do benefício – ref. 49 - 

nos termos do Recurso Extraordinário 631.240-MG, INTIME—SE o INSS 

para se manifestar acerca do pedido, no prazo de 90 dias. Ressalte-se 

que “se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu 

mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, 

extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir 

e o feito deverá prosseguir” [RE 631240].

Após o decurso do prazo retro, ou, com manifestação da autarquia, 

venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119034 Nr: 2453-77.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2453-77.2017.811.0102Código n°: 119034Vistos etc.Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos por TEREZA ROQUE, contra a 

sentença proferida à ref. 33.A irresignação da embargante cinge-se à 

alegação de omissão na sentença, vez que não analisou o pedido de 

antecipação de tutela, requerido na inicial.DECIDO.Os embargos de 

declaração, pela perspectiva legal estampada no art. 1022 do CPC, visam 

sanar eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erro material da 

decisão judicial, de modo que a devolutividade propiciada por essa via 

recursal é vinculada a tais temas.Na espécie vertente, verifico que não 

assiste razão à embargante.Com efeito, infere-se das razões do recurso 

a nítida intenção de reformar, e não de integrar a decisão embargada. No 

entanto, os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, 

consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios(...)EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE EMBARGOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

OU OBSCURIDADE – REFORMA DO JULGADO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO DESPROVIDOAusentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

declaratórios, afigura-se o intuito infringente da irresignação, que objetiva 

não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir 

erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. (ED 

121761/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).Com efeito, 

verifica-se que o pleito antecipatório formulado na inicial foi apreciado à 

ref. 04, não sendo renovado no curso da instrução processual, pelo que 

não há falar em omissão na decisão recorrida.Por conseguinte, incumbe à 

embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, 

já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos 

embargos de declaração.Destarte, ante a ausência de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, REJEITO 

os embargos de declaração opostos.INTIME-SE.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera-MT, 12 de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105739 Nr: 637-31.2015.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLRDSP, JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 637-31.2015.811.0102

Código n° 105739

Vistos, etc.

Trata-se de pedido apresentado pela Defensoria Pública, onde alega que o 

processo foi arquivado sem expedição de Ofício para averbação do 

divórcio à margem do assento de casamento.

Assim, nos termos do artigo 32 Lei 6.515/77, EXPEÇA-SE mandado para 

averbação da presente sentença no registro público competente.

 Depois de tudo cumprido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110351 Nr: 622-28.2016.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDM, AAN, MAMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 622-28.2016.811.0102

Código n°110351

Vistos etc.

DEFIRO o pedido à ref. 49 e 53.

EXPEÇA-SE carta precatória para citação da parte requerida no endereço 

informado pela Defensoria Pública, tendo em vista que seu endereço 

residencial é desconhecido.

No mais, EXPEÇA-SE Ofício ao local de trabalho da executada- Machado 

SuperCenter – SINOP/MT -, para que realize o desconto do percentual 

deferido a título de pensão alimentícia da folha de pagamento do requerido, 

devendo ainda informar a este o juízo o valor percebido a título de 

remuneração pelo requerido.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104095 Nr: 1555-69.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1555-69.2014.811.0102

Código nº: 104095

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada por KELLY CHRISTINNY 

ARAÚJO TELES E CRISTINA ANTONELLY ARAÚJO TELES, representadas 

por sua genitora Leide Jane Araújo de Sousa, em desfavor de VALDECIR 

ALVES TELES, objetivando o pagamento das prestações alimentícias 

imposta na sentença de ref. 81.

À ref. 124, a requerente informou o pagamento integral dos valores 

executados pelo requerido, postulando pela extinção do feito.

 DECIDO.

Diante disso, uma vez cumprida à obrigação alimentar imposta no título 

executivo judicial, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

alimentos, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.
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Sem custas a ressarcir, uma vez que defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte autora.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108402 Nr: 41-13.2016.811.0102

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HITOSHI KOBAYASTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAUO KOBAYASTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE ALESSANDRA DE 

MATOS SANTORELLI PISETTA - OAB:34092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 41-13.2016.811.0102

Código nº: 108402

 Vistos etc.

Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113927 Nr: 364-81.2017.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: clovis alexandre stasiak 

neris - OAB:16.935

 Autos nº. 1767-22.2016.811.0102

Código nº. 113156

Vistos, etc.

 INDEFIRO o pedido à ref. 44, nos mesmos termos da decisão já proferida 

nos autos (ref. 36).

INTIME-SE a parte autora para promover a citação do requerido, ou ao 

menos comprovar a impossibilidade de busca do seu endereço pelos 

meios a ela disponíveis, sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118616 Nr: 2286-60.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

12 REGIÃO MS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MAGRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELYN DE SOUXA M. LOPES - 

OAB:OAB/MT 17.952/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 118616

Processo nº 2286-60.2017.811.0102

Vistos etc.

Considerando a certidão à ref. 09, onde informa que decorreu o prazo 

sem que a parte requerente realizasse o pagamento das custas do oficial 

de justiça, nos termos do artigo 393 da CNGC, DETERMINO a devolução da 

Carta Precatória ao juízo de origem.

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67380 Nr: 270-51.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES PIPPER PERON , TAMIRES 

PAULA TONIN, ADRIANO PERON, DIOMAR PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT

 Autos nº: 270-51.2008.811.0102

 Código n°: 67380

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra MARIA DE LOURDES PIPPER PERON, ADRIANO PERON e 

DIOMAR PERON, pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2°, 

incisos I, III, e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea 'e', na forma do artigo 29, 

caput, todos do Código Penal, e contra TAMIRES PAULA TONIN pela 

pratica da conduta capitulada no artigo 121, §2°, incisos I, III, e IV, na forma 

do artigo 29, todos do Código Penal.

Os acusados Adriano Peron e Tamires Paula Tonin foram citados 

pessoalmente (fl. 641). Já os acusados Maria de Lourdes Pipper Peron e 

Diomar Peron, não foi possível a citação pessoal (fls. 627 e 641).

A defesa dos acusados Maria de Lourdes Pipper Peron, Adriano Peron, 

Diomar Peron e Tamires Paula Tonin apresentou resposta a acusação às 

fls. 628/630.

Contudo, em que pese o comparecimento espontâneo dos acusados, 

tenho que se faz necessária a cientificação pessoal da ação penal em 

andamento, sobretudo pelo fato de que a procuração juntada aos autos 

remete-se a data de 18/08/2017, quando ainda não existia ação penal em 

andamento.

Quanto ao acusado Diomar Peron, considerando a informação de que este 

é caminhoneiro, e que dificilmente é localizado junto a residência, 

passando vários dias fora, DETERMINO que seja realizada nova tentativa 

de citação no mesmo endereço, devendo o Oficial de Justiça avaliar o 

cabimento da citação por hora certa.

Já no que se refere a acusada Maria de Lourdes Pipper Peron, conforme 

certidão do Oficial de Justiça à pág. 627, esta afirmou que reside na 

Avenida Porto Alegro, s/n, próximo a igreja Católica, na cidade de 

Sorriso/MT. Assim, DETERMINO que seja deprecada a citação da acusada 

ao endereço acima informado.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 18 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104911 Nr: 311-71.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:12.292

 Autos nº: 311-71.2015.811.0102
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 Código n°: 104911

Vistos, etc.

Inobstante a manifestação de ref. 81, verifico que os valores vinculados 

aos presentes autos foram liberados à parte autora, conforme alvará de 

ref. 78, restando, portanto prejudicado o pedido.

Assim, INTIME-SE a parte autora da presente decisão, após, AO 

ARQUIVO.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 12 de Junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 118185 Nr: 2111-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR SANSIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2111-66.2017.811.0102

 Código n°: 118185

Vistos, etc.

Diante da inércia do exequente (ref. 28), determino a SUSPENSÃO do feito 

(art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT,12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71870 Nr: 973-74.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 973-74.2011.811.0102 - CÓDIGO: 71870 – NÚMERO/ANO: 

275/2011

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO GERALDO DE 

OLIVEIRA E CRISTINA HEMANN

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, os bens de propriedade de MADEIREIRA 

IGUAÇU LTDA., SAULO GERALDO DE OLIVEIRA E CRISTINA HEMANN, na 

seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 24 de julho de 2018, a partir das 10:00 horas, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 24 de julho de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

L O C A L :  O  l e i l ã o  s e r á  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM(NS): 02 (duas) Serrafitas marca Shiffer, completas, desmontadas, 

em bom estado de conservação. OBS: não ser pode atestar o 

funcionamento

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 04 de abril de 2016.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Brasil, nº 370, Setor Industrial, Vera/MT.

DEPOSITÁRIO(A): SAULO GERALDO DE OLIVEIRA, Av. Brasil, nº 370, 

Setor Industrial, Vera/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 561.538,56 (quinhentos e sessenta e um mil, 

quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), em 13 de abril 

de 2017.

ÔNUS: Nada consta

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de 

março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 

30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do 

pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da poupança, 

garantido por restrição sobre o próprio bem. OBS: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 022; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 29 e 

FAMATO nº. 67/2013

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem, em caso de venda e 

2,5% (dois e meio por cento) em caso de suspensão da venda judicial ou 

acordo, calculados da avaliação.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos 

bens poderá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão 

presencial, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando cientes de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 

deposito Judicial, no momento da arrematação ou no prazo máximo de 24 

horas, a partir do encerramento do leilão.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados MADEIREIRA 

IGUAÇU LTDA., na pessoa de seu Represente Legal, SAULO GERALDO 

DE OLIVEIRA E CRISTINA HEMANN, e seus respectivos cônjuges, bem 

como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: 

usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Vera/MT, 20 de junho de 2018. Eu, __________ Paula de Sá 

Pereira, Gestora Judiciária, o subscrevo e assino.

PAULA DE SÁ PEREIRA

Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100349 Nr: 563-79.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEPAUTO PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP, 

JOSÉ GERALDO DE FIGUEIREDO, IVONE FLORENTINO DE FIGUEIREDO, 

GEPAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT 

9.647-B

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 563-79.2012.811.0102 - Código: 100349 – NÚMERO/ANO: 

172/2012

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A.
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EXECUTADO(S): GEPAUTO PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA EPP; JOSÉ 

GERALDO FIGUEIREDO; IVONE FLORENTINO DE FIGUEIREDO; GEPAUTO 

COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, os bens de propriedade de GEPAUTO 

COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA., na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 24 de julho de 2018, a partir das 10:00 horas, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 24 de julho de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

L O C A L :  O  l e i l ã o  s e r á  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM(NS): Um imóvel denominado Lote nº. 17 da Quadra nº. 66, com área 

de 472,75m² (quatrocentos e setenta e dois metros e setenta e cinco 

centímetros quadrados), no loteamento Cidade Vera, dentro dos seguintes 

limites e confrontações: Norte – com a data nº. 18, com 30,50 metros; 

Leste, com a Avenida Brasil com 15,50 metros; Sul com a Rua Paraguai, 

com 30,50 metros; Oeste com a data nº. 15, com 15,50 metros, localizado 

à Avenida Brasil, nº. 2.851, Centro, Esquina com a Rua Paraguai, Vera/MT. 

Benfeitorias: Um Salão comercial (barracão com 472,75m² (ocupa todo o 

terreno), inclusive, invade parcialmente o Lote nº. 15, com bom 

acabamento, piso cerâmico de boa qualidade, forro de PVC, cobertura de 

zinco, 03 salas de escritórios (uma delas na parte superior) e um salão 

para exposição de peças, 02 banheiros, balcões com tampo de mármore e 

acabamento em azulejo, porta central de ferro e vidro, portas internas de 

madeira maciça e janelas de vidro. Pintura desgastada pelo tempo, 

principalmente na parte externa, paredes sujas (encardidas) na parte 

interna. Portas e janelas em bom estado, vidros intactos. Apresenta 

algumas goteiras, pois estava com o piso parcialmente molhado. Trata-se 

de imóvel que foi utilizado para comércio de peças de automóveis e 

máquinas agrícolas, bem localizado, de esquina, com espaço amplo, 

servido totalmente de pavimentação asfáltica, próximo à região central da 

cidade, próximo a escolas, posto de combustível, mercados. Tem 

disponível serviços de água tratada e energia elétrica; O terreno é grande 

para os padrões da cidade, sendo que 100% do terreno é de área 

construída, característica incomum, que faz elevar o valor do imóvel. 

Imóvel Matriculado sob o nº. 15.324 no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Sinop/MT.

 AVALIAÇÃO: R$ 590.937,50 (quinhentos e noventa mil, novecentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), em 08 de outubro de 2015.

 LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO: JOSÉ GERALDO DE FIGUEIREDO, Av. Brasil, nº 2.851, 

Centro, Vera/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 231.320,98 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e 

quinze reais e quarenta e seis centavos), em 26 de abril de 2007.

ÔNUS: Eventuais constantes na matrícula imobiliária.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de 

março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 

30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do 

pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da poupança, 

garantido por restrição sobre o próprio bem. OBS: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 022; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 29 e 

FAMATO nº. 67/2013

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 6% (seis por cento), do valor do bem, em caso de venda, e 

em caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor devido a título 

de comissão, será o que o leiloeiro comprovar que gastou com a 

implementação do leilão.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos 

bens poderá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão 

presencial, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando cientes de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 

deposito Judicial, no momento da arrematação ou no prazo máximo de 24 

horas, a partir do encerramento do leilão.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados GEPAUTO PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA EPP; GEPAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.., na 

pessoa de seus Representes Legais, JOSÉ GERALDO FIGUEIREDO; 

IVONE FLORENTINO DE FIGUEIREDO, e seus respectivos cônjuges, bem 

como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: 

usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Vera/MT, 20 de junho de 2018. Eu, __________ Paula de Sá 

Pereira, Gestora Judiciária, o subscrevo e assino.

PAULA DE SÁ PEREIRA

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122819 Nr: 1261-75.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MISTURINI, LUIZ MISTURINI, DILONEI 

STRELLO MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - 

OAB:73756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122818 Nr: 1260-90.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MISTURINI, VILSON MISTURINI, Neuride 

Zucchi Misturini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - 

OAB:73756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121436 Nr: 548-03.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 
EDITAL N. 06/2018/DF 
 
V PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO REALIZADO 
PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fabio Alves Cardoso, Juiz de Direito e Diretor do Fórum de 
Alto Taquari-MT, torna público o gabarito definitivo do processo seletivo para recrutamento de 
estagiários realizado no dia 17.06.2018 e o resultado final. 
 
 

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

01 B  21 A 
02 B 22 A 
03 D 23 C 
04 D 24 B 
05 D 25 C 
06 B 26 C 
07 C 27 D 
08 A 28 A 
09 D 29 D 
10 B 30 A 
11 D 31 C 
12 D 32 A 
13 C 33 A 
14 C 34 B 
15 A 35 C 
16 D 36 D 
17 A 37 B 
18 A 38 B 
19 B 39 C 
20 B 40 C 

 
NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO 

 
01 B  21 C 
02 B 22 C 
03 B 23 D 
04 D 24 C 
05 A 25 A 
06 D 26 C 
07 D 27 C 
08 D 28 C 
09 B 29 B 
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10 C 30 C 
11 C 31 A 
12 A 32 C 
13 D 33 D 
14 D 34 D 
15 D 35 B 
16 B 36 C 
17 C 37 C 
18 B 38 D 
19 A 39 A 
20 A 40 D 

 
 
 
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 
 
INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA SITUAÇÃO 

006 1º CARLA A.P. DA ROSA  57,5 CLASSIFICADO 
043 2º LAYSLLA RODRIGUES SILVA 52,5 CLASSIFICADO 

 
 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
 
INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA SITUAÇÃO 

003 1º CASSIA DE SOUZA SILVA 62,5 CLASSIFICADO 
015 2º HADRYA LETHICIA SOUZA PACE 57,5 CLASSIFICADO 

 
 
DIREITO 
 
INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA SITUAÇÃO 

055 1º EVANDRO ALMEIDA FRANÇA 55,0 CLASSIFICADO 
060 2º JESSANA DA SILVA 55,0 CLASSIFICADO 
018               3º ELINE BERTINI DE LIMA 52,5 CLASSIFICADO 
053  AYSLAN VIEIRA L. DOS SANTOS 42,5 ELIMINADO 

 
 
ENSINO MÉDIO  
 
INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA SITUAÇÃO 

004 1º Laila Gabriela Cardozo 
Carron 

65,0 CLASSIFICADO 

008 2º Maicon Oliveira A. dos Santos 65,0 CLASSIFICADO 
052 3º Enrico Lopes Lemos 65,0 CLASSIFICADO 
031 4º Franciele Furtado Silva 62,5 CLASSIFICADO 
058 5º Rian Junior S. Machado 60,0 CLASSIFICADO 
020 6º  Lindaci Felix Menezes 60,0 CLASSIFICADO 
012 7º Rayssa Camargo Rodrigues 60,0 CLASSIFICADO 
042 8º Caroliny Castro Lopes 55,0 CLASSIFICADO 
049 9º Cirlene Quaresma Lopes 55,0 CLASSIFICADO 
050 10º Ivonaldo T. da Silva 55,0 CLASSIFICADO 
063 11º Mayana Martins Guimarães 55,0 CLASSIFICADO 
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032 12º Rafael Nunes da Silva 55,0 CLASSIFICADO 
011 13º Leandra Rita Souza da Silva 52,5 CLASSIFICADO 
021 14º Gabriela Costa da Silva 52,5 CLASSIFICADO 
010 15º Eduarda Rita Souza da Silva 52,5 CLASSIFICADO 
034 16º Walison Belo Ferreira Silva 52,5 CLASSIFICADO 
059 17º Phedro V.do Nascimento 

Borges 
50,0 CLASSIFICADO 

044 18º Naire Rodrigues de Souza 50,0 CLASSIFICADO 
048 19º André Felipe de Oliveira 

Nunes 
50,0 CLASSIFICADO 

009 --------- Helen T. L. dos Santos 
Barbosa 

47,5 ELIMINADO 

019 ---------- Alesandy de Freitas Carvalho 47,5 ELIMINADO 
035 ---------- Mariana Gouveia da Costa 47,5 ELIMINADO 
030 ---------- Gabriel Alves 45,0 ELIMINADO 
037 ---------- Maria E. Menezes Andrade 45,0 ELIMINADO 
041 ---------- Lorrayne Ferreira de Menezes 45,0 ELIMINADO 
026 ---------- Maria Clara de Melo Barbosa 42,5 ELIMINADO 
036 ---------- Leonardo Silvério Inácio 42,5 ELIMINADO 
002 ---------- Kauani Rocha de Morais 40,0 ELIMINADO 
062 ---------- Pabline de Jesus 40,0 ELIMINADO 

      065 ---------- Wagner Santos Dias 40,0 ELIMINADO 
      013 ---------- Amanda Aparecida M. de 

Lima 
37,5 ELIMINADO 

      028 ---------- Gabriele Tamires dos S. Silva 37,5 ELIMINADO 
      033 ---------- Orivaldo dos S. Rodrigues 

Neto 
37,5 ELIMINADO 

      016 ---------- Tereza Victória Bezerra Dias 35,0 ELIMINADO 
      057 ---------- Gisele Gusmão de Almeida 35,0 ELIMINADO 
      027 ---------- Karolaine Souza Paixão 32,5 ELIMINADO 
      045 ---------- Vitória Jesus dos S. 

Rodrigues 
32,5 ELIMINADO 

      025 ---------- Ana Maryelle Andrade Batista 30,0 ELIMINADO 
      040 ---------- Emilly Aparecida Coracini 27,5 ELIMINADO 
      051 ---------- Jakeline Kellen Alves Pereira 25,0 ELIMINADO 
 

 
 

Alto Taquari, 25 de junho de 2018. 
 
 

 
Fabio Alves Cardoso 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

 

Disponibilizado - 26/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10282 Caderno de Anexos - 4 de 5



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CLÁUDIA 
 
PORTARIA Nº 21/2018/DF 
 
A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, JUÍZA DE DIREITO E 
DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, 
 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 81, letra “b” e 86 da Lei nº 4.964/85 Código de 
Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso e Seção 2 – Função Correicional e o 
artigo 13 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 
Grosso e do Foro Extrajudicial - CNGCE, que determina ao Magistrado a realização de correição 
ordinária anual até o mês de agosto de cada ano nos ofícios da justiça sob sua jurisdição; 
 
RESOLVE: 
 
I - Fixar o início da Correição nas serventias extrajudiciais desta Comarca, as quais compreendem 
os Cartórios de 1º Ofício-Registro de Imóveis de Cláudia, do 2º Ofício-Registro Civil de Cláudia, 
Cartório de Registro de União do Sul-MT, Delegacia de Polícia Civil de Cláudia e Delegacia de 
Policia Civil de União do Sul, para o período de 18/07/2018 a 10/08/2018, a partir das 08:00 
horas, conforme segue, sem prejuízo do normal funcionamento da Diretoria. 
 

NOME DATA INÍCIO/HS 
Delegacia de Polícia de Cláudia 18/07/2018 08:30 hs 
1º Ofício de Cláudia 24/07/2018 08:30 hs 
2º ofício de Cláudia 02 e 03/08/2018 08:00 hs 
Delegacia de Polícia de União do Sul 10/08/2018 08:00 hs 
Cartório Vila Tabelionato de Notas 10/08/2018 10:00 hs. 
 

II - Nomear a servidora Ana Ligia Pombo Santana, matrícula 25925 e Fernanda Covatti Marques, 
matrícula 28804, para secretariar os trabalhos.  
 
III - Determinar aos Senhores Cartorários, bem como as Autoridades Policiais que providenciem 
para que todos os livros e materiais utilizados no desenvolvimento do expediente estejam à 
disposição da magistrada no inicio dos trabalhos de correição. 
 
IV - Encaminhe-se cópia da presente ao Egrégio Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral 
da Justiça e ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 
 
V - Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 
 
VI - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, notificando-se o insigne Representante do Ministério 
Público e o Presidente da Subseção da OAB de Sinop/MT.       
                                                            
Cláudia, 20 de junho de 2018. 
 
THATIANA DOS SANTOS 
JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO 
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